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1

Presentació del Centre

La Facultat de Belles Arts, única al territori català, va crear-se arrel del decret del 14 d’abril del 1978
segons el qual l’antiga Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi es transformava en l’actual Facultat
i s’incorporava plenament a la Universitat de Barcelona.
L’antiga Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi va néixer l’any 1940 fruit de la separació dins de
l’Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts de l’àrea de Belles Arts i l’àrea dels ensenyaments aplicats.
Mentre que els ensenyaments superiors artístics s’impartirien a la nova Escola Superior, els aplicats
s’havien d’oferir al que és actualment l’Escola d’Arts i Oficis, Escola Llotja.
Durant el curs 1967-68, l’Escola Superior de Belles Arts es va traslladar de l’edifici “El Bolsín” situat a
la plaça de la Verònica a la Zona Universitària, i va estrenar un edifici de nova planta que comptava
amb uns espais concebuts per donar cabuda a uns 1.000 alumnes.
Des de aleshores, l’edifici ha comptat amb la transformació i l’annexió d’alguns espais que alberguen
des de tallers d’impartició de docència, serveis especialitzats com el Labmedia, o serveis més generals
com la biblioteca.
Actualment la Facultat de Belles Arts la componen 6 edificis: l’edifici principal (obra dels arquitectes E.
Bona, P. Martínez i J.M. Segarra), l’edifici parxís, l’annex d’Escultura, l’edifici Menjadors, alguns espais
de l’edifici Florensa i la Biblioteca de Belles Arts.
A la Facultat de Belles Arts hi treballen 181 persones com a professorat i personal investigador, i 61
com a personal d’administració i serveis.
La Facultat té adscrits 4 departaments, de Dibuix, de Disseny i Imatge, d’Escultura i de Pintura, i la
subunitat d’Història de l’Art, de la Facultat de Geografia i Història, i té 1 Centre de Recerca
Interdepartamental (CR POLIS) i 5 Grups de recerca Consolidats en la darrera convocatòria AGAUR.
Alguns d'aquest grups participen en Projectes europeus, d'altres editen 3 revistes científiques
indexades a CARHUS+2014 (Observar, On the w@terfront, B:RAC). Amb una implicació de 74 docents,
la Facultat de Belles Arts gestiona en aquests moments 22 projectes de recerca estatals, 3 projectes
europeus de recerca, 17 ajuts a la recerca, 2 en infraestructures, 1 acció especial i 5 projectes
competitius de recerca. Alguns dels treballs del Centre de Recerca han estat guardonats amb
distincions com la Medalla d'Honor de Barcelona 2015.
La Facultat de Belles Arts té com a missió la creació, generació i transmissió del coneixement científic i
artístic en l’àmbit de les Belles Arts, la Conservació-Restauració dels Béns Culturals i el Disseny, la
preparació per l’exercici professional i el foment del pensament crític, moral i cultural de l’alumnat.

La Facultat i l'adaptació a l'EEES
La Facultat de Belles Arts, davant l’Espai Europeu d’Educació Superior va participar en un acord de la
conferència de degans de totes les Facultats de Belles Arts de l’Estat de presentació d’un projecte de
Disseny de Plans d’Estudi i Títols de Grau dins del Programa de Convergència Europea, dins de la
convocatòria d’ajudes de l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació. Aquest projecte va ser liderat
per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, que incloïa tres projectes de Grau: En
Belles Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals i Disseny.
Presentat el juny de 2004 a l’ANECA, i després de l’avaluació positiva per aquest organisme, va ser
publicat com a llibre blanc, amb els tres graus proposats. I que van ser realitat, anys més tard, d’acord
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amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
oficials universitaris, i les directrius de la UB 090909, amb la presentació de les memòries de
verificació respectives l’octubre de 2009 a l’ANECA, la seva aprovació pel Consell d’Universitats i el
Govern de la Generalitat, el curs 2010-11 va ser el de la transformació definitiva de les titulacions de
la nostra Facultat amb l’oferta d’aquells tres graus que es van proposar ja l’any 2004: en Belles Arts,
Conservació-restauració de Béns Culturals i Disseny.
Això no obstant, com es ben conegut, l'adaptació a l'EEES de les Universitats es va iniciar pels Màsters
i Doctorats, segons el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel que es regulen els estudis
universitaris de postgrau. La Universitat de Barcelona va començar a implementar en el curs 20042005 la organització dels Programes Oficials de Postgrau. Aquesta organització suposava que les
facultats havien d'organitzar, a partir dels Programes de Doctorat amb menció de qualitat, un
Programa Oficial de Postgrau, a cost zero que amortitzés o bé programes de Màsters propis o bé
programes de Doctorat.
A la Facultat de Belles Arts, va ser el Programa amb Menció qualitat Espai Públic i Regeneració Urbana
el que es va oferir per a realitzar aquesta operació, mentre que altres programes, també amb menció
de qualitat seguien la seva via pròpia. EL primer que es va fer va ser organitzar un Màster Pilot
(Producció Artística i Recerca, 2005-2006) que a la Universitat de Barcelona va prendre la forma de
"màster docent" per tal de complir amb el requisit del Reial Decret de que els estudiants que volien
entrar a doctorat tinguessin cursat 60 ECTS en Màster.
Un cop aprovat el RD es va organitzar un mapa de possibles titulacions de Màster i un reagrupament
dels diversos programes de doctorat en "màsters docents" per tal de garantir els requisits del RD. El
primer Màster a programar va ser el de Produccions Artístiques i Recerca que va aprofitar
l'amortització del Màster Pilot, doncs no podia amortitzar ni programa de doctorat ni programes
propis.
El curs 2007-2008 es va iniciar el Màster en Disseny urbà que amortitzava una titulació pròpia de
Estudis de Formació continuada, tal i com el curs 2008-2009 va fer el Màster en Tipografia. Aquest
mateix any, i en previsió de les futures titulacions de grau, va arrencar el Màster en Direcció de
Projectes en Conservació i Restauració. Finalment el programa de doctorat La Realitat Assetjada va
ser amortitzat en el Màster en Creació Artística, mentre el programa de doctorat en Estudis Visual i
Educació s’incorporava a un màster interuniversitari.
Amb el Reial Decret 1393/2007, es van reduir els Programes de Doctorat de la Facultat a 4: La Realitat
Assetjada, Estudis Avançats en Produccions Artístiques; Arts i Educació (interuniversitari) i Espai Públic
I Regeneració Urbana : Art, teoria i Conservació del Patrimoni. El mapa de màsters es va mantenir fins
a les primeres indicacions de retallades amb motiu de la crisi econòmica i per regulació e la
Generalitat de Catalunya respecte al número d'estudiants. El Màster en tipografia: Disciplina i usos va
ser desprogramat i el Màster en Direcció de Projectes en Conservació i Restauració va passar a edició
biennal. En aquest context cal assenyalar que la Facultat participa també en el Màster de Secundària i
en el Màster de Innovació del Disseny en el Sector Turístic de la Universitat de La Laguna.

La facultat de Belles Arts avui
La Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona és referencial com a institució d’estudis
superiors de les Arts ja que és l’única a tot el territori català i manté de manera constant la seva
demanda amb un nombre de tres-cents alumnes de nou ingrés al Grau en Belles Arts, 50 al Grau en
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Disseny i 50 al Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, omplint totes les places en la
convocatòria de juny.
Aquest nombre d’alumnes de nou ingrés, més els alumnes d’anys anteriors que segueixen el ritme
acadèmic del pla d’estudis, més als alumnes que van iniciar llicenciatura (pla d’estudis 2001) i, en no
acabar-la, ha calgut que es passessin al pla d’estudis Bolonya, ha comportat, durant aquests anys, un
volum d’alumnes de graus de mitjana anual entorn a 1.500.
Ja dins de l’espai europeu d’educació superior la Facultat de Belles Arts programa, des del curs 20092010, sis màsters europeus als quals poden accedir alumnat llicenciat, diplomat o graduat d’altres
països que vulguin ampliar el currículum acadèmic, professional o de recerca en camps tan atractius
com la producció artística i la recerca, el disseny urbà, la tipografia, la conservació i restauració del
patrimoni, les arts visuals, l’educació, i la creació artística en general. El volum d’alumnes de màsters
durant aquests tres darrers cursos ha estat d’una mitjana de 155 anuals.

Màsters referenciats:
•

Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista

•

Creació Artística: Realismes i Entorns

•

Direcció de Projectes de Conservació-Restauració*

•

Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat*

•

Innovació en Disseny per al Sector Turístic

•

Producció i Recerca Artística*

•

Tipografia: Disciplina i Usos (darrer any matrícula: 2010)

*A acreditar
Aquesta oferta s’amplia amb quatre programes de doctorat, un d’ells amb menció d’excel·lència i cinc
màsters i postgraus propis.

Doctorats:
•

Arts i Educació

•

Espai Públic i Regeneració Urbana: Art, Teoria i Conservació del Patrimoni

•

Estudis Avançats en Produccions Artístiques (Doctorat amb Menció cap a l'Excel·lència)

•

La Realitat Assetjada: Posicionaments Creatius

Oferta de titulacions pròpies UB
L'oferta de titulacions pròpies, ha progressat en el darrers anys amb la programació del Màster en Art
Sonor, composat per tres postgraus ( Art Sonor: Arts Plàstiques, Arquitectura, Música - Art Sonor:
Materials i Eines i Art Sonor: Projecció i Espai), el Màster en Dibuix del Natural nivell superior que
inclou els postgraus en Dibuix: Projecte i Creació i Geometria i Dibuix Tècnic. Tanmateix es manté el
postgrau en Il·lustració Creativa en Moda que compta amb vàries edicions
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TAULA 1.1 Oferta de titulacions, places, nous alumnes, matriculats, titulats i professors
CENTRE:

FACULTAT DE BELLES ARTS

DADES
Versió 2 (2015)
Titulacions impartides al Centre (graus i
màsters)

CURS 13-14

Places

Nous

Matriculats

Titulats

Professors*

Grau en Belles Arts

300

300

1139

213

159

Grau en Disseny

50

51

176

29

29

Grau en Conservació -Restauració de béns
culturals

50

51

180

37

48

TOTAL GRAUS

400

402

1495

279

-

Màster Universitari en Direcció de Projectes
de conservació-restauració

20

12*

12*

-

6

Màster Universitari en Disseny urbà: art,
ciutat i societat

25

10

10

17

17

Màster Universitari en Producció i recerca
artística

35

14

35

18

22

TOTAL MÀSTERS

80

31

52

-

-

*Dades referides al curs 12-13
Font: Planificació Acadèmico Docent
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2

Procés d’elaboració de l’autoinforme

El Centre de Belles Arts ratifica la ferma voluntat de compromís amb el procés d’autoinforme
d’acreditació, el qual s’ha liderat des del deganat de la Facultat. S’entén que el procediment de
recollida d’informació i redacció de l’autoinforme possibilita obrir un espai de participació i de debat
de tots els grups d’interès del Centre. La valoració dels nostres ensenyaments i l’autocrítica pot ajudar
a contribuir als processos de millora en els quals es troba plenament immersa el Centre de Belles Arts.
La Junta de Facultat, a la seva reunió de 20 de juny de 2014, autoritza la Comissió de Qualitat de
Centre per als processos d’acreditació que tindran lloc enguany i fins el tercer quadrimestre de2015.
A proposta de la Comissió Acadèmica de Centre, segons l’acord de 10 de juliol de 2014, la Junta de
Facultat, de 16 de desembre de 2014, aprova la constitució, denominació i composició de l’òrgan
col·legiat delegat de la Junta de Facultat per al desenvolupament de l’autoinforme d’acreditació que
farà alhora les funcions de la Comissió de Qualitat del Centre.
Per tant, per a l’elaboració d’aquest autoinforme de acreditació dels nostres graus i màsters, es crea
crear el Comitè d’Avaluació Interna (CAI), per la Junta de Facultat de data 16 de desembre de 2014,
amb la següent composició:
•

El Degà, com a president de la Comissió Acadèmica del Centre, que presidirà el CAI

•

El Vicedegà de Recerca, Doctorats i Postgraus, com a president de la Comissió Acadèmica de
Màsters i Postgraus

•

La Vicedegana de Relacions Internacionals i Equipaments

•

El Cap d’Estudis del Centre, en representació del grau en Belles Arts

•

El Coordinador del Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

•

La Coordinadora del Grau en Disseny

•

La Coordinadora del Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració

•

El Coordinador del Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat

•

El Coordinador del Màster en Producció i Recerca Artística

•

La Coordinadora del Màster en Creació Artística Contemporània

•

El Responsable del PAT

•

Un estudiant per cadascuna de les titulacions de grau i de màster

•

L’Administradora de Centre

•

El Cap del SED, que farà de secretari del CAI

•

La Responsable del web del Centre

Des de la seva creació s’han celebrat catorze reunions. La primera d’elles van ser convidats els
membres de l’Agència de Polítiques de Qualitat de la nostra Universitat (APQUB), per orientar-nos en
tot el procés i en la metodologia d’elaboració dels redactats i a la darrera s’ha aprovat un redactat
d’autoinforme definitiu.
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Aquesta metodologia ha estat basada en els estàndards indicats en el document de directrius que ens
van facilitar i el CAI ha seguit en tot moment.
En les reunions setmanals, el president ha liderat tot el procés. Mitjançant el correu electrònic i un
espai virtual, s’ha anat recopilant les dades facilitades per APQUB i les recollides pels responsables
dels ensenyaments a acreditar i del diferents àmbits del Centre, implicats amb la qualitat i amb
l’avaluació Interna.
Informació imprescindible per elaborar el document de treball de cada estàndard, que s’ha ampliat,
millorat i analitzat per part dels membres del CAI, a les reunions programades, i que una vegada s’ha
arribat a un document consensuat, en el text i les taules, s’aprova i es remet a l’AQUB.
L’AQUB supervisa tot el procés amb la revisió dels textos i un informe resum per cada estàndard, que
de retorn al CAI del Centre, segons les indicacions de l’AQUB, s’esmena i millora, essent la base per a
l’elaboració final de l’autoinforme d’acreditació dels tres títols de grau i dels tres de màster del Centre
de Belles Arts a acreditar.
Les reunions del CAI han estat les següents:
•

21 de gener de 2015: Constitució de la Comissió i aprovació calendaris

•

11 de febrer de 2015: Estàndard 6

•

25 de febrer de 2015: Estàndard 6

•

18 de març de 2015: Estàndards 4 i 5

•

6 de maig de 2015: Estàndard 6. Aprovació esborrany

•

13 de maig de 2015: Estàndard 5. Aprovació esborrany

•

20 de maig de 2015: Estàndard 2.

•

27 de maig de 2015: Estàndard 1.

•

4 de juny de 2015: Estàndard 4.

•

10 de juny de 2015: Estàndard 4.

•

17 de juny de 2015. Estàndards 1, 2 i 5

•

26 de juny de 2015: Estàndards 1, 5 i 2, més PEQ vinculats

•

1 de juliol de 2015: Estàndard 4, Text introductori, Pla de Millora

•

7 de juliol de 2015: Aprovació text definitiu autoinforme per elevar a Junta Facultat
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3

Valoració de l’assoliment dels estàndards

3.1 Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
3.1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de
la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES
El perfil de competències de les titulacions prefixades a les Memòries Verifica, una vegada desplegats
totalment els diferents ensenyaments de grau i màster, s’han demostrat coherents amb els objectius
de les respectives titulacions.
Els graus i màsters oferts pel Centre diferencien netament els diferents perfils curriculars,
professionals i de cada nivell formatiu, amb la seva correspondència al MECES.

3.1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil
de competències i els objectius de la titulació
El tres graus a acreditar, en Belles Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals i Disseny,
comparteixen en els seus plans d’estudis respectius un bloc inicial, que conformen les matèries i les
assignatures de formació bàsica.
D’aquest moment, amb competències compartides i d’altres específiques, les tres titulacions
segueixen una evolució diferent, coherent amb l’especificitat dels seus objectius com a titulació, i amb
el seu perfil professional. Molt definit en el cas del grau en Disseny i en el de Conservació-Restauració
de Béns Culturals.
Durant el procés d’implantació de les titulacions de grau no hi ha hagut modificacions respecte del pla
d’estudis ni de la seva estructura.
Al Web Facultat, a l’apartat específic de Gestió de la Qualitat de la Facultat de Belles Arts, es poden
consultat tots els documents relatius als processos de verificació de les titulacions, de grau i màsters,
amb les memòries Verifica respectives, així com els Informes de Seguiment, que en el cas dels Graus
inclouen els cursos 2010-11, 2011-12 i 2012-13.
Pel conjunt dels Màsters, amb plans d'estudis diferenciats, la seva estructura i l'organització del
currículum son coherents i s’ajusten al perfil de les competències i objectius de la titulació. El Màster
de Disseny Urbà i el del Direcció de Projectes de Conservació-Restauració comparteixen algunes
assignatures que s'ofereixen com a optatives en els respectius ensenyaments.

3.1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat a la titulació i el
nombre és coherent amb el de les places ofertes
3.1.3.1 Graus
Per poder analitzar aquest apartat de l’estàndard 1, a més de les taules enviades per l’APQUB amb
dades proporcionades per Planificació Acadèmic-Docent, tenim com a referència allò que s’especifica
a les diferents memòries Verifica i les dades d’accés proporcionades per Planificació acadèmica sobre
el perfil dels alumnes d’accés
http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/acces.php?Prm=0
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Els tres graus de la facultat, en procés d’acreditació, encara que hagin sofert una certa baixada des de
curs 2010-11, en que es va fer la implantació de les titulacions, fins el 2013-14, tenen una demanda
superior a l’oferta, de 300, 50 i 50 alumnes, respectivament, del Grau en Belles Arts, ConservacióRestauració de Béns Culturals i Disseny. Així, es concreta en una ratio de demanda i oferta de 2,5, 4,7 i
11,7 i de demanda en primera opció i oferta de l’1,19, 1,28 i 3,90. La més alta, del Grau en Disseny, i la
inferior, del Grau en Belles Arts.
Les xifres de matriculats són gairebé idèntiques a les d’oferta i els alumnes matriculats provenen
majoritàriament de les PAU i gairebé de manera absoluta de la preinscripció de juny. Així és en un
68% en el cas del grau en Belles Arts; el 63% en el grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals;
i un 71% en el Grau en Disseny. Xifra que arriba al 82%, 89% i 79%, respectivament en els tres Graus
quan sumen l’alumnat d’accés de les PAU amb estudis iniciats.
De la seva banda, l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior, amb o sense estudis iniciats són un
10%, pel Grau en Belles Arts, un 9% al Grau en Disseny i no arriba al 5% al Grau en ConservacióRestauració de Béns Culturals. En conjunt, l’alumnat que arriba als Graus de la Facultat de Belles Arts
provenen de batxillerat i, majoritàriament del científic-tecnològic, 40%, i l’artístic, 20%. Un perfil més
ampli que aquell que arribava a la llicenciatura de Belles Arts i que és coherent amb allò que es va
establir a les memòries Verifica de no donar prevalença a un tipus de batxillerat ni fer prova específica
per les titulacions de Grau.
El nivell bo d’expressió escrita en anglès, fluctua entre el nivell més baix del 45% del Grau en Belles
Arts, passant pel 52%, del Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals i que arriba a un 60% en
el Grau en Disseny.
El coneixement, disposició de recursos de noves tecnologies i el seu ús, significa que entre el 95% i el
100% disposen d’ordinador personal, amb un coneixement d’eines d’informàtica, com ara Excel,
Word, Acces, etc, del 72% al 80%, i un coneixement de la plataforma Moodle, la que es fa servir al
Campus Virtual de la UB, de 38% en el cas del Grau en Belles Arts, 28% en el Grau en ConservacióRestauració de Béns Culturals i un 21% al Grau en Disseny.
Circumstància que indica la necessitat de informar i formar a l’alumne de primer en l’ús d’aquesta
eina de suport a la docència del conjunt de les assignatures dels tres Graus.
Més del 70% de l’alumnat són dones, sobrepassant el 90% en el Grau en Conservació-Restauració de
Béns Culturals (91,30%), i l’elecció dels estudis ha estat orientat per motius vocacionals, en 7 de cada
10 alumnes que s’han matriculat als tres Graus que oferta el Centre.
Amb aquestes xifres podem afirmar que els estudiants admesos a les titulacions, respecte del nombre
és coherent amb les places ofertes i el seu perfil d’ingrés és adequat als tres Graus que programa el
Centre: han pogut accedir a la titulació que volien en primera opció i volien accedir en aquesta
titulació per motius vocacionals.

TITULACIÓ

GRAU EN BELLES ARTS

TAULA E.1.1.
Versió 1 (2014)
2010

2011

2012

2013

Any inici (T)

T+1

T+2

T+3

12

Facultat de Belles Arts

Places ofertes

300

300

300

300

Nombre d'estudiants de nou accés

309

322

308

300

Nombre d'estudiants

519

807

1078

1139

Nombre de graduats

-

-

-

213

Font. Dades de Planificació Acadèmico Docent

TITULACIÓ

GRAU EN CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

TAULA E.1.2.
Versió 1 (2014)
2010

2011

2012

2013

Any inici (T)

T+1

T+2

T+3

Places ofertes

50

50

50

50

Nombre d'estudiants de nou accés

56

66

55

51

Nombre d'estudiants

79

139

167

180

Nombre de graduats

-

-

-

37

2010

2011

2012

2013

Any inici (T)

T+1

T+2

T+3

Places ofertes

50

50

50

50

Nombre d'estudiants de nou accés

60

63

59

51

Nombre d'estudiants

76

127

154

176

Nombre de graduats

-

-

-

29

Font. Dades de Planificació Acadèmico Docent
TITULACIÓ

GRAU EN DISSENY

TAULA E.1.3.
Versió 1 (2014)

Font. Dades de Planificació Acadèmico Docent

TAULA E.1.7. Evolució primera preferència graus
2010

2011

2012

2013

2014

Belles arts

535

461

409

356

333

Conservació-restauració de béns culturals

40

134

92

64

61

Disseny

217

229

217

195

180

Font. Agència de Polítiques i Qualitat UB

13

TAULA E.1.8. Accés, matrícula i Perfil Graus curs 2013/14
Belles Arts

ConservacióRestauració
Béns Culturals

Oferta

300

50

50

Demanda Total

740

233

583

Primera opció

356

64

195

Ratio entre demanda i oferta

2,5

4,7

11,7

Ratio entre demanda en primera opció i oferta

1,19

1,28

3,90

PAU %

67,89

63,04

71,15

PAU amb estudis iniciats %

14,.38

26,09

7,69

Convocatòria de preinscripció juny %

99,33

100

96,15

Ordre d’assignació primera preferència %

95,32

95,65

96,15

Orientació a l’escollir els estudis: vocació %

72,24

67,39

67,31

Dona %

69,90

91,30

76,92

No treballa %

44,80

67,39

25,00

No informat %*

40,13

17,39

59,62

de

Disseny

*És el percentatge d’alumnes que no han respost a aquesta pregunta
Font. Dades de Planificació Acadèmico Docent

3.1.3.2 Màsters
Tos els Màsters tenen publicada a la seva pàgina web els requisits d’accés i els criteris d’admissió.
http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/prodart/
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/dur/presentacio
http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/conservaciorestauracio/

Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
El Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració s’oferta de forma biennal per tenir en
compte la demanda d’un àmbit reduït i molt específic. Cal valorar també que, tal com es preveia a la
memòria verifica, el perfil d’ingrés y els requisits d’accés al màster requereixen tenir d’una formació
prèvia suficient en l’àmbit de la conservació-restauració dels béns culturals. La Comissió d’accés vetlla
especialment per tal que només tinguin accés i es matriculin al màster els estudiants que compleixin
amb els requisits d’accés, estudis específics previs, entenent que això és fonamental per garantir el
nivell de l’ensenyament que s’ofereix. El nombre d’estudiants matriculats és coherent amb les places
ofertades, evidentment no és un nombre elevat d’estudiants, però té molta importància pel sector
professional i és variable segons les diferents edicions del màster.
Perfil Ingrés
Tenint en compte les dades de la darrera entrada d'estudiants veiem que un 87,5% són dones i un
12,5% són homes. Pel que fa al país d’origen, un 75% són espanyols o comunitaris i un 25%
extracomunitaris, dels quals un 6,25% iberoamericans i la resta d’altres localitzacions. Les titulacions
14
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d’entrada: al màster estan representades per un 18,75% del Grau en Conservació-Restauració de Béns
Culturals, un 12,5% de Llicenciats en Belles Arts, Especialitat Restauració, un 44% de Diplomats en
Conservació i Restauració, dels quals un 25% tenen una llicenciatura en Història del Art i un 6,25% en
Geologia. Un 6,25% té una titulació en Conservació i Restauració d’Arquitectura. Respecte als idiomes
el 87,5 % tenen el castellà i català com a idiomes nadius.
El perfil d'accés s'adequa als requisits que va plantejar la titulació en la memòria de verificació, dons
tots els estudiants que ingressen tenen titulacions vinculades directament amb el Màster.

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
En quant el màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat, assenyalar que es presenten dues taules. La
primera corresponent a la titulació anterior a la re-verificació. La segona a la titulació reverificada. Es
important assenyalar-ho perquè en la titulació re-verificada s'ha passat de 35 estudiants de nou ingrés
a 25 com a número màxim.
Respecte a la davallada en el nombre de Matriculats té tres raons molt concretes: 1) En primer lloc,
aquet és un Màster que viu bàsicament d'alumnat estranger que requereix de molt de temps per a
preparar el seu ingrés (tràmits consulars, beques...). Quan els estudiants veuen en la pàgina web que
el màster està en procés de verificació i que no se sap si s'ofertarà, és normal que retirin el seu
interès. Encara prou que caldria fer un Monument als estudiants que varen arribar i (2) L'augment
considerable del preus de matrícula i la davallada del posicionament de les Universitats espanyoles en
els rànkings internacionals que fa que molts estudiants apostin -per tal d'aconseguir les beques i
préstec salari - per a Universitats millor posicionades en els rànquings internacionals (3) El retard cada
vegada més patent de l'inici del procés de pre-inscripció. Fa uns anys podien endegar-lo abans de
Nadal, ara, pràcticament ens anem a desprès de Setmana Santa. La pèrdua d'aquest mesos fa que al
voltant d'un 60 -70 estudiants que mostren el seu interès en el Màster a partir de Novembre i via
mail, desapareguin quan comença el procés de pre-inscricpció.
D'altra banda cal assenyalar que aquest màster, mitjançant els seus acords de cooperació
internacional (dades oficina Internacional) reserva entre 2 i 3 places per a estudiants de Portugal i de
Turquia. Així les dades referents a ingrés d'estudiants pel curs 2013-2014 cal augmentar en 3 places
(1 de Portugal i dues de Turquia)
Perfil d’ingrés
La darrera entrada d'estudiants al màster ens dona que el 25% dels estudiants són homes i el 75%
dones. Respecte a les titulacions d'entrada 50% Arquitectura Superior, 12,5 Estudis Artístics, 24%
Disseny i 12,5 % Titulacions de l'àmbit de les Ciències Humanes i Socials. El 14,3 % dels estudiants son
espanyols o comunitaris i el 85% extra-Comunitaris. Per àrees geogràfiques 25% d'europeus, 12,5
procedents de l'Extrem Orient; 12,5% de l'Orient Mitjà i 50% d'Iberoamèrica. Respecte als idiomes el
64,2 % tenen el castellà com a idioma nadiu i acrediten coneixement d’anglès i portuguès al nivell
exigit i el 35,7% tenen un altre idioma nadiu però aporten el reconeixement B1 de Castellà i els dels
altres idiomes exigits en els requisits d’admissió.
El perfil d'accés dels estudiants es adient amb el proposat en la memòria de verificació i respon a les
característiques del Màster.
Respecte a la nota mitjana cal dir que el sistema d'accés dels màsters no només contempla aquesta
nota (en general els candidats admesos són els que tenen millor expedient acadèmic) sinó que
contempla altres factors importants como són experiència artística i professional.
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Màster en Producció i Recerca Artística
En relació al Màster Producció i Recerca Artística, el títol que se oferta ha demostrat tenir una gran
capacitat d’atracció per a estudiants catalans, estatals i estrangers. El fet d’estar ubicat a Barcelona i
la capacitació dels estudis per desenvolupar processos innovadors de treball artístic, amb el resultat
de productes competitius i de recerques vinculades a la renovació del pensament, constitueix un
actiu, que, tot i la baixada d’inscripcions en el curs analitzat (com a conseqüència de l’increment dels
preus de matricula) es mostra vigent per les continuades comunicacions d’interès per cursar el
màster. Actualment (curs 2015-2016) ha estat significatiu l’augment d’alumnat que ha iniciat el
màster -23- en relació al curs anterior -14-. La mateixa progressió d’ increment, es preveu sobre els
indicis de les pre-matricules pel futur curs 2016-2017.
En el marc dels estudis de postGrau universitaris, l’oferta d’estudis que proposa aquest Màster, sobre
Producció i Recerca en l’art contemporani intermèdia i arts medials, no s’ofereix a cap altre de les
Facultats de Catalunya, tot i l’esmentat augment dels preus de matricula, encara es mostra competitiu
amb ofertes d’universitats estrangeres en la seva relació preu–oferta formativa– ubicació i relació real
amb el context artístic.
Perfil d'ingrés
El plantejament del Máster Producció i Recerca Artística, es contempla com un camp ampliat d’una
activitat artística ja existent en la que s’ha d’apreciar un procés, tant d’aportacions teòriques i de
reflexió personal, com de realització pràctica i adequació dels medis emprats a una línia discursiva
personal que ha d’actuar como a eix de la producció artística resultant (projecte personal), d’aquí que
es demani als aspirants a ingrés des de la Comissió d’Acceptació una selecció de 8 a 10 imatges junt
amb una memòria de realitzacions en els darrers tres anys, adjuntant els corresponents certificats
acadèmics que els habiliten com a graduats i nivell d’idiomes.
En conseqüència els alumnes admesos, tenen un perfil de alta formació en art que els permet establir
un discurs d’avenç i de relació del seu procés creatiu en el pla social,
El perfil d'accés dels estudiants es adient amb el proposat en la memòria de verificació i respon a les
característiques del Màster.
Respecte a la nota mitjana cal dir que el sistema d'accés dels màsters no només contempla aquesta
nota (en general els candidats admesos són els que tenen millor expedient acadèmic) sinó que
contempla altres factors importants como són experiència artística i professional.
L’històric dels alumnes/as preinscrits/es al Máster, mostra que tenen edats compreses entre els 21
anys fins els 64 , amb una majoria significativa d’alumnes entre los 21 i els 30 anys en el curs 20062007, entre 21 i 25 anys en el curs 2007-2008, entre 26 y 30 anys en els cursos 2008-2009 i 2010.
Entre els cursos 2006-2007 i 2008-2009 eren majoria les dones (entre un 61 i un 71%) mentre que en
el 2009-2010 hi va haver un 55% d’homes matriculats. En el curs 2010/2011 la preinscripció de dones,
va pujar fins el 66%, mantenint-se els cursos 2012/2013 i 2013/2014 i baixant de nou el curs
2014/2015 -de 23 alumnes de primer 13 son dones.
Respecte als estudiants estrangers, s’ ha mantingut en els darrers tres cursos, entre el 33 i el 36% d’
alumnes matriculats (provinents d’altres països i territoris d’Europa, Amèrica del Nord, Amèrica
Central i del Sud, Pròxim Orient, Orient Mitjà i també de Territoris d’Àsia).
En conseqüència els/les alumnes/as admesos, tenen un perfil de alta formació i maduresa en la
pràctica artística i en coneixement de l’art, que els permet establir un discurs d’avenç i de relació del
seu procés creatiu en el pla social.
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MASTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ DE PROJECTES DE CONSERVACIÓRESTAURACIÓ
TAULA E.1.4.
Versió 1 (2014)
2012

Places ofertes
Nombre d'estudiants de nou accés

20
12

2013

2014

No s’oferta

20

No s’oferta

16

Nombre d'estudiants

16
12
1
(únic
que
va
matricular
el
TFM
Nombre de graduats
5
4
aquest curs)
Font. Dades de Planificació Acadèmico Docent
Font. MATRÍCULA NOU ACCÉS ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS OFERTS PER LA UB - CURS 2012-13. M0909
Resum de la matrícula de màsters per assignatura - Curs 2014/2015
http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/matricula.php?Prm=1
http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/acces.php?Prm=4

MASTER UNIVERSITARI EN DISSENY URBÀ: ART, CIUTAT I SOCIETAT
TAULA E.1.5.
Versió 1 (2014)
2010

2011

2012

2014

2013
Reverificat

Places ofertes
Nombre d'estudiants de nou
accés

35

35

35

25

28

24

20

10

Nombre d'estudiants

57

69

60

32

Nombre de graduats

19

20

20

25
14+9
7 (previstos)

17
+ 3 ERASMUS ACORDS + 2 ERASMUS

Font. Dades de Planificació Acadèmico Docent
http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/matricula.php?Prm=1
http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/acces.php?Prm=4

TITULACIÓ

MASTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ I RECERCA ARTÍSTICA

TAULA E.1.6.
Versió 1 (2014)
2010

2011

2012

2013

Reverificat

T+1

Places ofertes

35

35

35

35

Nombre d'estudiants de nou accés

36

38

28

15

17

Nombre d'estudiants

58

84

59

38

Nombre de graduats

17

28

20

18

Font: Planificació Acadèmico Docent
http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/matricula.php?Prm=1
http://www.ub.edu/dades_academiques/estudis/acces.php?Prm=4

3.1.4 La titulació disposa d’uns mecanismes de coordinació docent adequats
En coherència amb allò que disposen els estatuts de la Universitat de Barcelona, les titulacions de
Grau es doten d’un Consell d’Estudis. La Facultat de Belles Arts, encara que amb tres titulacions de
Grau, va acordar només tenir un Consell d’Estudis, amb un Cap d’Estudis i dos
coordinadors/coordinadores de les titulacions en Conservació-Restauració de Béns Culturals i Disseny,
que són membres nats d’aquest Consell, a més de la representació respectiva dels departaments
implicats a la docència d’aquestes tres titulacions.
El Consell d’Estudis, exerceix totes les competències previstes a l’Estatut de la UB, entre elles el fer
seguiment i el control de la docència, vetllar per la coherència i la interrelació de les matèries de cada
ensenyament i fer el seguiment de tot els processos relacionats amb els plans docents fins la seva
publicació abans de la matrícula, entre d’altres.
El Cap d'Estudis al Grau en Belles Arts i els coordinadors dels Graus en Conservació-restauració i
Disseny programen reunions de coordinació anuals per grups de matèries afins per tal de comunicar
incidències i compartir aspectes referits a la docència de les assignatures. Aquestes reunions han
estat de gran utilitat per coordinar les activitats docents i assegurar que els continguts i pràctiques
són adequats per l'assoliment de les competències, tot evitant solapaments de continguts entre
diferents assignatures o la realització d'exercicis similars.
A banda de la discussió entre les propostes dels coordinadors d'assignatura i d'altres, aquestes
reunions són cabdals quan els professors canvien les assignatures a impartir o s'incorporen nous
professors als ensenyaments.
Les reunions de professors implicats en matèries que s'imparteixen en assignatures de diferents
cursos ha estat profitosa per informar als professors dels futurs cursos sobre les dificultats que hagin
pogut tenir els estudiants i possibles mancances formatives.
De la seva banda, el model organitzatiu dels màsters al centres contempla que cada titulació de
màster té un coordinador o coordinadora que és el president de la comissió de la coordinació del
màster universitari. Comissió que té com a funcions, entre d’altres, aprovar els plans docents i el
encàrrecs proposats pels departaments, resoldre les sol·licituds de reconeixement dels estudiants i la
selecció i l’admissió dels estudiants.
Els Màsters disposen d'una Comissió d’Acceptació al Màster, que vetlla per el compliment dels
requisits i del nivell de qualitat de les propostes d’ingrés. Aquesta comissió, la Comissió d’Accés és una
Comissió tècnica delegada del Consell de Màster creada ad hoc per a resoldre el procés d'acceptació
dels estudiants de nou ingrés. Els seus acords han de ser validats per la Comissió de Coordinació
Està composada pel Coordinador del Màster i 2 o tres professors que analitzen la documentació dels
estudiants i validen la seva acceptació en relació als requisits d'admissió de cada Màster.
Els departaments, com a òrgans encarregats de coordinar la docència en els diferents ensenyaments
que estiguin implicats, són els responsables d’organitzar i impartir la docència assignada, així com
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revisar els plans docents complimentats prèviament pels seus docents, i que seran aprovats pel
Consell d’Estudis, la Comissió Acadèmica i la Junta de Facultat.
La composició d’aquesta comissió ha estat seguint les Normes reguladores dels criteris de
programació dels plans d’estudi i de la organització dels màsters universitaris de la Universitat de
Barcelona, aprovada pel Consell de Govern en data 5 d’octubre de 2011 dins l’article 20 determinant
que:
La Comissió de Coordinació del Màster Universitari, té la composició mínima següent:
•

Coordinador o coordinadora del màster universitari que exerceix las funcions de presidència
de la comissió.

•

Una representació del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20%
de la docència del màster

•

Una representació de l’alumnat, com a mínim un estudiant elegit pels matriculats en el
màster

•

El /la cap de secretaria d’estudiants i docència, o persona en qui pugui delegar, exerceix les
funcions de secretari/a de la comissió

La Comissió d’Acceptació del Màster, s’encarrega de realitzar la selecció dels alumnes que podran
matricular-se, puntuant i ponderant el nivell dels documents sol·licitats als aspirants a ingrés en el
màster.
En relació a la seva memòria de verificació els requisits d'accés ì acceptació varien de màster a
màster. Cadascú d'ells organitza la selecció dels estudiants a partir dels criteris que es poden trobar al
web respectiu i s'apliquen els percentatges de valoració que apareixen en les memòries verificades
Les comissions de Coordinació del Màster, s’estableixen les següents tasques:
•

Proposar l’oferta d’assignatures de cada curs acadèmic a la Comissió Acadèmica del Centre
per la seva aprovació, vetllant per la interrelació entre las matèries i les assignatures del títol.

•

Aprovar el pla docent i l’ encàrrec docent proposat per els departaments i transmetre’ls a la
CAC a fi que hi doni el vist i plau.

•

Resoldre les sol·licituds de reconeixement dels estudiantes

•

Dur a terme la selecció i la admissió dels estudiants.

•

Coordinar amb el centre la informació pública del màster.

•

Coordinar la elaboració del informe de seguiment anual del màster i transmetre’l als òrgans
competents del centre per la seva aprovació

Tant el Consell d’Estudis com la Comissió de Coordinació del màster han d’elevar els seu acords a la
Comissió Acadèmica del Centre. Òrgan coordinador que supervisa els aspectes particulars i
transversals de les diferents titulacions oficials del Centre, en aplicar els criteris de millora, seguiment
i avaluació de resultats de l’activitat acadèmica de la Facultat.
Per la correcta organització i desenvolupament del Treball de Fi de Grau, el Consell d’Estudis ha creat
una comissió del TFG de la Facultat de Belles Arts, de la que formen part els diferents coordinadors o
coordinadores de les diferents línies del Grau en Belles Arts i de TFG del Grau en ConservacióRestauració de Béns Culturals i en Disseny.
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Tanmateix les Comissions Coordinadores dels Màster organitzen l'oferta, seguiment,
desenvolupament i avaluació del TFM a l’empara de les Normes Generals Reguladores Dels Treballs
De Fi De Màster Universitari De La Universitat De Barcelona (Aprovades per la Comissió Acadèmica del
Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011)
(http://www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf).
Els màsters disposen de la publicació del TFM al repositori de la UB.
Com a acció de millora, al curs 14/15 s’ha aprovat les normes específiques del TFM de la Facultat de
Belles Arts.
Les pràctiques externes, obligatòries només pel Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals,
es planifiquen i es fa el seguiment per part de la coordinació del Grau. L’anàlisi dels resultats es fa,
conjuntament pel conjunt de docents implicats en la seva tutorització acadèmica.
Des de la coordinació entre docents, els departaments i els òrgans col·legiats de la Facultat implicat
en la docència dels Graus i màsters, i l’exercici de les seves competències, les titulacions de Grau i
màster a acreditar disposen dels mecanismes de coordinació docent adients pel seu correcte
desenvolupament.
Cal assenyalar que la Facultat s'ha dotat d'una Comissió de Coordinació i Seguiment de la Qualitat de
Màsters, Doctorats i Postgraus. La funció d'aquesta comissió d'una banda és, com indica el seu nom,
garantir els mecanismes de coordinació entre les titulacions i la Comissió Acadèmica del Centre amb
l'objectiu de vehicular les demandes de millores (espais, pressupost...) als orgues de gestió de la
Facultat. Aquesta Comissió també coordina el seguiment dels processos de qualitat dels
ensenyaments donant, si cal, directrius i recomanacions per a seva millora. Val a dir que aquesta
Comissió és gestionada de forma flexible i en relació als diferents problemes i aspectes que cal tractar
(doctorats, Màsters oficials, Titulacions pròpies...) . El plenari de la Comissió es reuneix com a mínim
una vegada l'any
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3.1.5 L’aplicació de les diferents normatives es duu a terme de manera
adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació
La informació de les competències de cada assignatura, els objectius, els blocs temàtics, la
metodologia i els sistemes d’avaluació, és una obligació per part del Centre i els seus docents envers
l’alumnat i una evidència de la coherència de cadascuna de les parts amb la totalitat del pla d’estudis
de la titulació.
L’avaluació continuada i la reavaluació són bàsiques per assolir uns resultats òptims de les diferents
titulacions.
Tot allò, conseqüència directa de la correcta aplicació de la “Normativa reguladora dels plans docents
de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de
Govern en data 8 de maig de 2012)”
La possibilitat d’establir diferents itineraris, tant als graus com als màsters, a temps complet o parcial,
o amb ritmes diferents, ve donada per l’aplicació de la “Normativa de permanència de la Universitat
de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris (Consell de Govern de 8 de
maig de 2012; Consell Social de 26 de juliol de 2012)”
D’aquesta manera, un tipus d’ensenyament que demana, en general, una dedicació exclusiva de
l’alumnat s’adapta a les circumstàncies personals, de tipus familiar, laboral, etc., sense penalitzar a
l’estudiant ni al mateix ensenyament.
El treball de Fi de Grau i de Fi de Màster, dues matèries de nova planta dels estudis de l’EEES, demana
una normativa específica sobre els procediments, l’estructura, la definició d’àmbits i línies,
l’adjudicació de tutors o tutores, el sistema d’avaluació, entre d’altres.
En el cas de la Facultat de Belles Arts, tenen com a referent tant les Normes generals reguladores dels
Treballs de fi de Grau de la Universitat de Barcelona (Consell de Govern de la UB de 7 de juny de
2011) com les Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari de la Universitat
de Barcelona (aprovades per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i per
Consell de Govern de 19 de juliol de 2011), de la UB, com les específiques del Centre, Normativa del
TFG dels Graus en Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració de Béns Culturals.
Per últim, pel Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, amb una assignatura obligatòria de
pràctiques externes, i pel Grau en Disseny, amb una d’optativa, la planificació, la relació amb les
institucions i empreses, la signatura de convenis i els projectes formatius, l’assignació de tutors o
tutores acadèmics com de les empreses i institucions, el sistema d’avaluació i seguiment, es porten a
terme de manera coherent gràcies a l’adequada aplicació de La Normativa de pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Aprovada per la Comissió Acadèmica de
Consell de Govern el 27 d’abril del 2012 i pel Consell de Govern de la UB el 8 de maig de 2012).
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3.2

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

La Facultat de Belles Arts ha portat a terme als últims anys accions de millora de la informació, la
difusió i la comunicació, dirigides als diferents col·lectius del Centre implicats en les activitats
acadèmiques i docents, de recerca i de cultura, i també pels àmbits i agents de la societat propers que
n’estiguin interessats.
La responsabilitat del procés de publicació de la informació sobre les titulacions del Centre és
compartida entre els diferents òrgans unipersonals i col·legiats i de les Unitats Administratives del
Centre relacionades amb el bon funcionament d’aquestes titulacions: Deganat, Consell d’Estudis,
Comissions de Coordinació de Màsters, Coordinació del Pla d’Acció Tutorial, Secretaria d’Estudiants i
Docència.
El web del Centre és l’eina i l’eix principal del procés de publicació de la informació i comunicació,
d’on deriven d’altres plataformes, com ara els Webs propis dels Màsters Oficial, i el lloc d’arribada i
publicitació de tota la informació oficial generada des del mateix Centre i dels Òrgans de Govern i
Unitats Administratives de la UB.
El Centre disposa d’altres sistemes d’informació complementaris com ara el campus Virtual, la
tramesa de correu massiu, la Pantalla de televisió l’edifici principal, el Blog de la Facultat INFOBBAA o
la presència en les Xarxes socials.
La gestió i manteniment del Web del Centre, Pantalla, blog de la Facultat i de la seva presència en les
xarxes socials recau en la Tècnica de Cultura i Comunicació Interna del Centre.

3.2.1 La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les
característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats
assolits.
Amb els mitjans que disposa el Centre i que detallem a continuació, podem afirmar que la informació
que publica és exhaustiva. Així mateix, és veraç perquè és coherent amb les normatives que
determinen els procediments, processos, calendari, etc. i perquè és aquella que s’elabora i s’aprova
per i en els òrgans col·legiats i unipersonals competents en el desenvolupament de les diferents
titulacions de Grau i màster que oferta la Facultat.

3.2.1.1 El Web de la Facultat
Al portal de la Facultat es pot accedir en tres idiomes: català, castellà i anglès. El web de la Facultat de
Belles Arts, com la resta dels Centres de la UB, s’estructura de manera diferenciada, depenent dels
col·lectius als qui va dirigida. La part esquerra amb continguts més estàtics, d’informació institucional,
gestionada per “Entorns WEB” de la UB, adreçada especialment als col·lectius externs com ara futurs
estudiants, entitats i societat en general. La central, més dinàmica a manera de taulers d’anuncis, i la
de la dreta, d’entrada a tota la informació, consolidada i actualitzada, relativa a les diferents
titulacions i àmbits del Centre, i adreçada a tots els col·lectius de la Facultat: estudiants, PDI i PAS.
Aquestes dues parts del Web són gestionades pel Centre.
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Columna esquerra: Col·lectius externs
•

Informació institucional sobre la Facultat: història, ubicació, òrgans de govern, departaments
(amb accés als seus webs), administració, serveis generals, personal, sistema de qualitat, etc.

Presentació

Específic grau

Accés

General grau

Taula de reconeixement

Específic grau

Pla d’estudis

Específic grau

Assignatures, plans docents, professorat, horaris i exàmens

Específic
grau

Belles Arts
ConservacióRestauració
Disseny

Calendari

General grau

Informació de matrícula

General grau

Treball fi de grau

Específic grau

Altra informació acadèmica

General grau

Normativa de permanència

General grau

Dades de l’ensenyament

Específic grau

Programes de mobilitat

General grau

Pla d’Acció Tutorial

General grau

Beques i Ajuts

General grau

Pràctiques en empreses

General grau

Atenció i serveis a l’Estudiant

General grau

Associacions i activitats dels estudiants

General grau

Preguntes més freqüents

General grau

•

Oferta dels estudis de grau. Informació general amb enllaços a pàgines de la UB.

•

Oferta de màsters, postgraus i doctorats. Informació general amb enllaços a pàgines de la UB.

•

Altra oferta formativa. Amb enllaços a cursos d’extensió universitària.

•

Recerca. Informació sobre dels diversos grups de recerca de la Facultat.

•

Estades temporals. Informació per alumnat i professorat estranger que vulguin fer una estada
temporal de recerca o d’ensenyament a la UB.

•

Societat. Informació adreçada a empreses i institucions d’àmbit acadèmic i professional.

•

Ocupació i treball. Accés al portal d’Ocupabilitat UB.
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Part Central i columna lateral dreta: Col·lectius interns. Estudiants, PDI i PAS.
•

Accessos a les intranets dels diferents col·lectius de la Facultat: Estudiants, PDI i PAS.

•

Informació específica dels diversos ensenyaments de grau, amb informacions comunes
específiques de cadascun d’ells: Grau en Belles Arts, Grau en Conservació i Restauració i Grau
en Disseny

•

Llicenciatura en Belles Arts: Procés d’extinció

•

Informació específica dels diversos ensenyaments de màsters oficials i màsters propis

•

Informació específica de Doctorat

•

Accessos destacats a normatives, formularis, cultura i patrimoni, seguretat als tallers, blog
infoBBAA, espai d’estudiants, secretaria, etc.

Encara que situada a la part esquerra del Web, la Bústia de queixes, dubtes i suggeriments és un
servei adreçat als col·lectius del Centre: Estudiants, PDI i PAS.
A) Guies dels ensenyaments de grau
Les guies dels graus tenen un doble format. La consulta de la del curs 2013-14 es pot fer en PDF, i a les
diferents entrades del web de tots tres graus, Belles Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals i
Disseny, que recullen la següent informació:
B) Doctorat
La informació del Programa de Doctorat de la Facultat de Belles Arts i de les seves línies de recerca,
es difon mitjançant l’espai web de la Facultat. Els programes de Doctorat són:
Arts i Educació. Estudis Avançats en Produccions Artístiques, La Realitat Assetjada: Concepte, Procés i
Experimentació Artística i Espai Públic i Regeneració Urbana: Art, Teoria, Conservació del Patrimoni
C) Màsters i postgraus propis
El web, amb la mateixa entrada de “Màster i Postgrau” deriva a la de màsters i postgraus propis que
programa el Centre i que inclou els cursos d’extensió universitària.
D) Bloc central de notícies
Aquest és un espai gestionat per una aplicació comuna a tota la Universitat i dóna informació de les
activitats que es fan a la Facultat. S’estructura en les següents categories: exposicions, beques ,
conferències, cursos i tallers

3.2.1.2 Webs dels màsters
Els webs dels màsters de la Facultat van iniciar la seva renovació durant el curs 13/14. El màster
Disseny urbà: art, ciutat i societat i el màster de Creació artística contemporània han finalitzat aquest
procés de renovació, i el màster de Producció i recerca artística i Direcció de projectes de
Conservació-Restauració estan en procés de canvi.
Aquest procés de renovació no afecta al màster Arts visuals i educació: un enfocament
contruccionista ni al màster Innovació en disseny per al sector turístic perquè són màsters
interuniversitari i estan dotats amb una estructura externa a la Facultat.
Des de la Facultat, a proposta d’entorns web, s’ha optat per un gestor de continguts perquè facilita
tant la millora de l’organització de la informació i el sistema de navegació com l’accessibilitat per als
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usuaris en un entorn de coexistència de diversos sistemes operatius i dispositius mòbils. Aquests nous
webs milloren substancialment l’accés a les informacions acadèmiques més sol·licitades per l’alumnat
com són els plans docents, l’avaluació, el treball de fi de grau, etc.
Els webs dels màsters a acreditar són,
(M0909) Direcció de projectes de conservació-restauració
(M090B) Producció i recerca artística
(M090C) Disseny urbà: art, ciutat, societat
El menú dels nous webs dels màsters incorpora els apartats següents:
Presentació
Objectius i competències
Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés
Preinscripció
Llista d’admesos

Pla d’estudis

Pla d’estudis
Reconeixement de crèdits
Treball final de màster

Metodologia docent i sistema d’avaluació

Organització i metodologia docent
Sistema d’avaluació

Sortides professionals
Suport a l’estudi

Beques i ajuts
Accions de suport i orientació
Mobilitat

Matrícula
Calendari, horaris, aules i avaluació

Calendari acadèmic
Horaris de classe
Avaluació

Plans docents i professorat

Plans docents
Professorat

Pràctiques curriculars
Dades de l’ensenyament
Avisos i notícies
Dubtes, queixes i suggeriments
Enllaços relacionats
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3.2.1.3 Altres sistemes d’informació
A) Seu electrònica de la Universitat de Barcelona. És un portal web amb un nivell superior de
garanties i seguretat en els continguts i tràmits electrònics on realitzar consultes, registres i tràmits de
manera telemàtica
B) Campus Virtual
La plataforma del Campus Virtual permet formalitzar grups de treball, per ensenyament o de
coordinació docent. A la Facultat de Belles Arts, entre d’altres, utilitza el Campus Virtual el Consell
d’Estudis del Centre i l’equip de docents del Treball de Fi de Grau, de les tres titulacions.
Així mateix, el campus virtual és el vehicle d’informació a l’alumnat per part dels docents
responsables de les assignatures a les que estan matriculats, i d’informació massiva i avisos urgents
per part de la Secretaria d’Estudiants i Docència.
C) Correu Massiu
Enviament regular de correus amb contingut administratiu, acadèmic i cultural, amb origen del SED,
l’equip deganal, als diferents col·lectius de la Facultat implicats.
D) Pantalla de TV
Ubicada al vestíbul de l’edifici principal, presenta tota aquella informació general, d’esdeveniments i
notícies que, pel seu interès o actualitat, interessa una informació i difusió ràpida i instantània. Per
aquest motiu és un mitjà d’informació gestionat en la seva totalitat pel Centre
E) Blog de la Facultat, INFOBBAA
Recull molt exhaustiu de convocatòries artístiques, culturals i acadèmiques, actualitzat diàriament. A
través d’un sistema de subscripció regularment arriba la informació a 629 persones, tant del Centre
com d’arreu, en forma de butlletí.
F) Xarxes socials
La Facultat compta amb un perfil a Facebook especialment actiu, amb més de 3.000 seguidors. L’ús
d’aquesta xarxa de comunicació social instantània, ha ampliat substancialment els canals per a la
projecció de la Facultat a l’àmbit de la web 2.0. Així mateix, ha obert un pont de diàleg amb els antics
estudiants i les empreses, les institucions i els agents dels diferents sectors de l’art. Les actualitzacions
estan automatitzades a través del blog, amb un manteniment setmanal

3.2.2 Que la institució garanteix un accés fàcil a la informació rellevant de la
titulació a tots els grups d’interès i que inclou els resultats del seguiment i, si
escau, de l’acreditació de la titulació
Els mitjans d’informació, especialment el Web, són accessibles, són coneguts i són a l’abast dels
diferents col·lectius implicats en el desplegament de les titulacions de grau i màster del Centre.
Els resultats del seguiment són a l’espai específic de Qualitat del Centre
Totes les dades apareixen discriminades per ensenyaments i, alhora, en els webs dels ensenyaments
respectius. A l’apartat de Dades de l’ensenyament s’hi inclou un enllaç a la informació sobre les
dades, indicadors i resultats respectius.
Els enllaços dels títols a acreditar són els següents:
>>Dades de l’ensenyament en el grau de Belles Arts
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>>Dades de l’ensenyament en el grau de Conservació-Restauració
>>Dades de l’ensenyament en el grau de Disseny
>>Dades de l’ensenyament en el màster de Disseny urbà: art, ciutat, societat
>>Dades de l’ensenyament en el màster de Producció i recerca artística
>>Dades de l’ensenyament en el màster de Direcció de projectes de Conservació-Restauració
>>Dades de l’ensenyament en el màster de Creació artística contemporania

3.2.3 Que la institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació.
La Facultat de Belles Arts presenta i difon la política de qualitat i els processos del SGIQ. La informació
arriba als òrgans d’avaluació i a la societat en general a través de la pàgina web destinada a la
informació pública i accessible des de la pàgina web principal del centre (menú Informació General>
La Facultat > El sistema de qualitat.
La pàgina web de qualitat del centre s’estructura en quatre apartats:

Inici. Presentació de la política del centre
Sistema d’assegurament intern de la Qualitat

Política i objectius
Comissió de qualitat
Gestió de processos.

Verificació, seguiment, modificació i acreditació

Presentació
Documentació

Grau en Belles Arts

Seguiment
(informes
finals, dades, guies i
anàlisi)

Grau en Conservació-Restauració
de Bens Culturals

Verificació
(Memòria
verifica i verificat CU)

Grau en Disseny
Màster en Creació
Contemporània

Artística

Màster en Direcció de Projectes de
Conservació-Restauració
Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat,
Societat
Màster en Producció i Recerca
Artística
Dades i indicadors
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3.2.3.1 Enllaços i evidències
Pàgina web principal de la Facultat
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació-Restauració
Grau en Disseny
Web del Màster Producció i recerca artística
Web del Màster Disseny urbà: art, ciutat, societat
Web del Màster Direcció de projectes de conservació-restauració
Web del Màster Creació artística contemporània
Web del Màster Arts visuals i educació: un enfocament construccionista
Web del Màster Innovació en disseny per al sector turístic
Blog infobbaa
Dades i i indicadors de la Facultat
PEQ 140. Informació pública
Formulari de proposta de difusió d’activitats al blog infobbaa

3.2.3.2 Propostes de Millora
Per poder millorar la informació pública del Centre, el CAI proposa les següents millores:
-

Implementació d’un gestor de continguts per la web de la Facultat

-

Implementació d’un gestor de continguts pels dos màsters que resten pendent de renovar

-

Promoure la traducció del tot el web a l’anglès i al castellà

-

Actualitzar la informació pública sobre el PAT

-

Enviament de SMS a alumnes

-

Realitzar la memòria del centre

-

Ampliació de la informació sobre els grups de recerca de la Facultat
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3.3. Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la
qualitat
3.3.0 El Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat de la Facultat
La Facultat té dissenyat i certificat, al 2008 per AQU Catalunya, un model d’assegurament de la
qualitat (SAIQU) dels seus ensenyaments que es basa en:
•

La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programes, com a eina per
desplegar la Política i Objectius de qualitat.

•

L’organització de la gestió basada en processos, per això s’ha elaborat:

•

Un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació
universitària

•

La descripció d‘aquests processos així com la sistemàtica per al seu seguiment a través dels
procediments específics (PEQ) de Qualitat.

•

L’elaboració d’un quadre d’indicadors amb la informació sobre l’evolució temporal dels
resultats de les activitats que s’estan realitzant.

•

La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, els
informes de seguiment, els informes d’acreditació així com les de dades i d’indicadors dels
graus i màsters universitaris de la Facultat.

•

Una revisió interna del sistema a través de la Comissió de Qualitat del centre per a analitzar la
seva adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo.

D’acord amb els canvis introduït en l’EEES i amb les normatives estatals i directrius d’AQU Catalunya,
el compromís de la Facultat s’ha renovat tot tenint definits i documentats els diferents mecanismes o
processos necessaris per dur a terme el procés de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el
procés de seguiment i, si escau, el procés de modificacions de les titulacions i garantir la millora
contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives.
Una figura clau en el procés d’implantació del SAIQU ha estat la Comissió de Qualitat de la Facultat,
presidida pel degà de la Facultat i amb responsables d’ensenyament, representants d’ensenyaments
de màster, l’administradora del centre, el cap de secretaria i representants dels estudiants.
El mapa de processos del SAIQU presenta els procediments específics de qualitat del centre (PEQ) .
Aquests procediments descriuen totes les accions i agents implicats en els processos que asseguren la
qualitat en el desplegament de les titulacions i, en conseqüència, la qualitat dels programes formatius
La Facultat dóna molta importància als PEQ com a mecanismes per sistematitzar les accions en els
diferents àmbits, i per poder avaluar i fer un seguiment de les accions dutes a terme .
Al web de la Facultat es disposa d’un espai web on es descriu el Sistema d’Assegurament de la
Qualitat del centre (SAIQU), es fan públiques les memòries verificades, els diversos Informes de
Seguiment dels ensenyaments així com un recull de les dades dels darrers cursos. Quant s’hagi
avaluat l’autoinforme, també es publicarà a l’apartat on ja consten els diversos Informes de
Seguiment dels ensenyaments.
Des de la UB i els centres (a través de les seves comissions de qualitat) es treballa per a vincular els
processos interns de VSMA de la manera més estructurada i integrada entre tots ells a través del seu
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Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) i així promoure una major eficiència en la seva
gestió i també per donar resposta als diversos requeriments normatius.
Per tal de coordinar les tasques de tots els centres, en el darrer any s’han dut terme 12 reunions
conjuntes de totes les comissions de qualitat per tractar en cada reunió i de manera monogràfica
diversos aspectes que afecten el VSMA. Fruit d’aquest treball s’han analitzat i canviat la descripció de
diversos indicadors del SAIQU i actualment alguns dels procediments del SAIQU estan en fase de
revisió.
Així mateix, s’ha actualitzat el PEQ20 Qualitat dels programes formatius en el marc de la Verificació,
Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA) per incloure el procés d’acreditació. A més la UB disposa
de diverses eines per gestionar la recollida sobre la satisfacció dels grups d’interès sobre el programa
formatiu.
El SAIQU, a través de la comissió de qualitat del centre, es revisa periòdicament per a analitzar la seva
adequació (PEQ011 Revisió del sistema de Qualitat). Cal fer esment, com ja hem indicat anteriorment,
que des de fa més d’un any que s’està revisant el SAIQU a través de les reunions de treball de totes
les comissions de Qualitat de la UB.
Al llarg de la vida dels ensenyaments oficials es succeeixen els processos per a la verificació, el
seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (VSMA). La creació de la comissió de
qualitat del centre és l’eina que permet fer un seguiment d’aquests processos tot fent un seguiment
de la documentació que es genera per cada un d’ells.

3.3.1 Disseny i aprovació de les titulacions
En el PEQ20 Qualitat dels programes formatius en el marc de la Verificació, Seguiment, Modificació i
Acreditació (VSMA) es descriuen els mecanismes implantats a la UB per assegurar la participació de
tots els grups d’interès en el disseny i aprovació dels programes formatius amb l’objectiu de garantir
la màxima qualitat de les noves propostes de titulació.
El procés contempla que abans de trametre qualsevol proposta de nova titulació a verificar, cal
sotmetre-la a l’aprovació de diferents òrgans de govern a nivell de centre i d’universitat. Cal destacar
que tant en el Consell de Govern com en la Junta de Facultat hi ha una representació de tots els
col·lectius de la comunitat universitària.

3.3.2 Recollida d’informació i de resultats per a la gestió de les titulacions
La recollida d’indicadors i l’anàlisi de resultats són mecanismes per poder avaluar el seguiment i la
qualitat de les titulacions del nostre centre. Conscients de la importància que tenen, el centre fa un
esforç en l’estudi i l’anàlisi tant d’indicadors com de resultats. Des de l’inici de l’elaboració dels
informes des seguiment anuals, el centre recull i publica en obert anualment les dades i indicadors
dels seus ensenyaments. Aquestes dades i indicadors han ajudat al centre a analitzar els seus
indicadors sobre el perfil d’accés i els resultats tant dels graus com dels màsters com queda pales en
els diversos informes de seguiment.
L’elaboració dels informes de seguiment també ha estat una bona oportunitat per ordenar i revisar la
taula d’indicadors de les titulacions. Amb el suport de l’APQUB, s’ha aconseguit disposar d’una bateria
força àmplia d’indicadors per poder fer el seguiment de les titulacions.
En el SAIQU de la UB es recullen les dades i indicadors associats a cada un dels processos establerts en
el mapa de processos. L’APQUB va crear un espai intranet amb la base de dades amb els indicadors
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de cada un dels centres, i amb dades provinents tant de la institució com generats des del mateix
centre, amb el suport de la Secretaria d’Estudiants i Docència.
Per altra banda, el PEQ 130 Resultats acadèmics estableix el procediment de la recollida, anàlisi i
publicació dels resultats dels programes formatius. En aquest sentit, s’entén com a resultats, els
resultats d’aprenentatge (rendiment), d’inserció laboral i de satisfacció dels usuaris.
Pel que fa als resultats de la satisfacció dels usuaris, la Universitat de Barcelona disposa d’un sistema
estandarditzat d’enquestes de satisfacció dels estudiants. Al web del centre s’hi poden consultar els
informes agregats per ensenyament i semestre. En aquests informes s’hi inclou informació sobre el
nombre de respostes, distribució de les freqüències de les diferents respostes, i mitjanes per al
conjunt de l’ensenyament. Cal assenyalar que el nombre de respostes ha disminuït considerablement
en els últims anys, coincidint amb el pas d’un sistema de registre en paper a un sistema de registre on
line. Això preocupa els diferents òrgans de govern de la Universitat i del centre, tal com s’ha anat
reflectint en els diferents informes de seguiment.
Finalment, la Universitat de Barcelona ha decidit implantar un sistema on line susceptible de ser
aplicat en un temps i un espai determinats, amb l’ús de taules o de dispositius mòbils. Aquests canvis,
que haurien de fomentar i incrementar la participació i el nombre de respostes dels estudiants, seran
analitzats en el proper informe de seguiment del centre.
El centre també disposa d’un sistema per recollir les queixes i els suggeriments dels agents implicats
en els programes formatius, que queda descrit en el PEQ 100 sobre La gestió de les queixes,
reclamacions i suggeriments. Actualment, aquest PEQ es troba en anàlisi i revisió amb l’objectiu de
poder fer més àgil el circuit d’entrada i de derivació de les queixes i les respostes donades.

3.3.3 Seguiment i millora contínua de les titulacions
El PEQ20 Qualitat dels programes formatius en el marc de la Verificació, Seguiment, Modificació i
Acreditació (VSMA) detalla el procés de seguiment de les titulacions.
El model dissenyat identifica clarament els processos més significatius per al seguiment del
desenvolupament dels ensenyaments i els indicadors més adequats per a valorar cada procés, tal com
es pot veure en els informes de seguiment elaborats a nivell d’ensenyament (IST) i Universitat (ISU).
L’experiència dels darrers anys demostra que el SAIQU constitueix una bona eina per identificar
aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. El procés de
seguiment de les titulacions a ajudat als responsables d’ensenyament i coordinadors de màster a
avaluar i retre compte dels resultats de les mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. Aquest
procés facilita l’elaboració dels informes de seguiment que permeten fer una anàlisi global de
desenvolupament de les titulacions i de la Facultat. El resultat final és el pla de millora de centre que
facilita la millora contínua de les titulacions.
Per tal d’aprofundir en la participació de tots els col·lectius universitaris en el seguiment i millora de
les titulacions, en els darrers cursos acadèmic s’ha sotmet els Informes de seguiment a l’aprovació de
la Junta de Facultat o òrgan delegat.

3.3.4 Acreditació de les titulacions
Actualment el PEQ20 Qualitat dels programes formatius en el marc de la Verificació, Seguiment,
Modificació i Acreditació (VSMA) descriu el procés d’acreditació de les titulacions. Donat que aquest
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és el primer any en que es posa en marxa l’avaluació externa de les titulacions per a la seva
acreditació, probablement caldrà revisar, un cop hagi acabat el procés d’acreditació.

3.3.5 Revisió i actualització del SAIQU
La revisió de la implantació del SAIQU al centre està descrita a través del PEQ 011 Revisió del sistema
d’assegurament intern de la qualitat. Aquest procediment encara no ha estat desplegat. En aquest
procediment s’estableix com s’ha d’avaluar la implantació del SAIQU, els agents implicats en la revisió
i els instruments que recullin l’evolució del desplegament del SAIQU. En aquest sentit, la comissió de
qualitat és la responsable de fer el seguiment dels diferents procediments, i de controlar els
documents i/o evidències que asseguren el bon desenvolupament dels processos, i també de
proposar, a través d’un informe anual, les modificacions que s’escaiguin.
La Comissió de qualitat del centre valora l’aplicació dels procediments següents i estableix algunes
propostes de revisió:
•

Procés de gestió dels programes formatius en el marc del VSMA (PEQ 020). Disposar d’un
procediment tan exhaustiu ha facilitat considerablement poder dissenyar i aprovar de manera
més eficaç les noves titulacions proposades pel centre.

•

Els procediments relacionats en la planificació i gestió docent de les titulacions (del PEQ 060
permeten fer un seguiment del desplegament dels ensenyaments, tant de la programació
academicodocent general com del desenvolupament d’aspectes més concrets com ara el TFG
i el TFM. Cal però revisar-lo per adequar-lo a les noves demandes.

•

Revisió de la selecció d’indicadors i de resultats (PEQ 140). Actualment ens trobem en la fase
de revisar la selecció i la definició dels indicadors que poden ser més adequats i significatius
per poder analitzar el desplegament i la qualitat de les titulacions. En aquest últim curs
l’Agència de Polítiques i Qualitat de la Universitat de Barcelona i els centres de la UB estem
treballant conjuntament per arribar a un consens en el tipus d’indicadors i en els terminis en
què cal disposar-ne.

•

Adequació de l’informe de seguiment. En l’actualitat, i conjuntament amb l’Agència de
Polítiques i Qualitat de la Universitat de Barcelona, estem en la fase de revisió del model
d’informe de seguiment, i de les evidències que s’han d’adjuntar en els informes per tal
d’adequar-los a les necessitats del procés d’acreditació.
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3.4 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
3.4.0 Context general de la Facultat de Belles Arts
La implantació dels graus a la Facultat de Belles Arts durant el curs 2010-11 va coincidir en el temps
amb les mesures d’estalvi dels Governs, que va suposar una minva en la contractació del professorat
permanent, resultat de l’aplicació de la taxa de reposició. De tal manera que, en el millor dels casos,
només es cobria un de cada dos docents que era baixa en plantilla, sigui per jubilació o altres motius.
En conseqüència, el personal docent de la UB i concretament el de la Facultat de Belles Arts ha anat
baixant en el seu nombre del PDI fixe i a temps complet, i ha estat substituït la força docent, en la
majoria dels casos, amb la figura del professor associat.
Així, el 2014, un de PDI efectius reals de 188, es converteix en 160 PDI Efectius ETC.
http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/PDIcentres.html
És a dir, que aquesta xifra de 188 PDI no ho són tots a temps complet i, per tant, la seva traducció en
professorat a temps complet (ETC) es redueix a 160. Així, amb un augment de plantilla de PDI des de
l’any 2009, quan es van elaborar i presentar les memòries VERIFICA, fins l’any 2014, del 8% d’efectius
reals, baixa al 5,2% d’efectius ETC. (Taula 4.0.1.)
La baixada de professorat permanent i a temps complet significa una reducció de la població
susceptible de sol·licitar els trams de recerca o de docència. Situació que es reflecteix en les xifres de
les diferents titulacions del Centre a acreditar.
El professorat associat que ha substituït al PDI permanent, per a la seva contractació de caràcter
temporal i a temps parcial, pot aportar només la seva força docent a l’ensenyament, i quedar excloses
aquelles relacionades amb la recerca i amb la gestió que és inherent i obligada pel PDI de les
universitats.
En la part positiva, els associats han de ser especialistes en àmbits diferents del coneixement, amb
exercici professional actiu. La contractació d’aquests especialistes de reconeguda competència pel
desenvolupament de tasques docents als diferents ensenyaments de la Facultat de Belles Arts, de
grau i màster, han estat una aportació molt positiva. La seva especialització i el seu coneixement real
del món professional són dos aspectes fonamentals de les titulacions del Centre. Més quan la matèria
o les titulacions és eminentment professionalitzadora, com passa, entre els graus, en Disseny i en
Conservació-Restauració de Béns Culturals.

TAULA 4.0.1. Personal Docent i Investigador Facultat de Belles Arts
Any
PDI
Efectius reals
PDI
Efectius ETC

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Variació
%

Mitja
UB

174

178

188

189

187

188

8

6,9

152

153

158

160

159

160

5,2

0,8

Font. Gabinet Tècnic del Rectorat

http://www.ub.edu/gtr/indicadors_dades/PDIcentres.html
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3.4.0.1 Dades de recerca del Centre
Grups de recerca
Segons les dades del GREC, que es poden consultar entrant per aquest
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crcx1.cgi?PID=49516&IDI=CAT&QUE=CRXF

enllaç

el nostre Centre té vinculats 9 grups de Recerca. D’aquests, 5 són consolidats, i agrupen a PDI de tots
els departaments, de tots els àmbits i titulacions, amb uns 60 participants.
A més d’aquests grups, s’han d’afegir aquells on tenen la seva activitat de recerca PDI adscrit a altres
Centres i Departaments, però vinculat amb docència al nostre Centre i a les titulacions a acreditar.
Així el mapa de grups participants s'amplia amb la presència d'investigadors dels grups GRC Duoda,
ESBRINA, GRACMON, CRIT, PSICOSAO, 2GES, DRET TRIBUTARI I POLÍTICA FISCAL SGR 676

Inputs i Ouputs
Malgrat la davallada de les convocatòries oficials dels últims anys, durant el període 2010-2014
d’implantació de les titulacions de grau, els inputs de Recerca del nostre Centre s’han mantingut a un
nivell acceptable.
22 projectes de recerca estatals, 3 projectes europeus de recerca, 17 ajuts a la recerca, 5 ajuts a grups
consolidats, 2 en infraestructures, 1 acció especial, amb una implicació de 74 docents de la Facultat
de Belles Arts.
Per la seva part els ouputs, de la Facultat de Belles Arts del període 2010-2014, ha significat 570
articles publicats en revistes; 584 tesis, tesines i treballs de recerca; 894 contribucions a Congressos i
1474 publicacions en llibres.
En tots els casos, segons les dades del GREC sobre recerca per Centres, https://webgrec.ub.edu/cgibin/3DADREC/crcx1.cgi?PID=49516&IDI=CAT&QUE=CRXF la mitjana per any d’aquest període, 20102014, ha superat al període anterior, 2005-09 de referència prèvia al Verifica, en tots els ouputs: 49
punts en articles publicats en revistes; 53, de tesis, tesines i treballs de recerca, i 74 tant en les
contribucions a congressos com en publicacions en llibres.
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crcx1.cgi

Les dades de recerca del PDI al Pla de Dedicació Acadèmica del professorat de la UB,
PDA
Els input i els output individuals del PDI de la UB forma part del Pla de Dedicació Acadèmica, PDA.
El PDA, aprovat pel Consell de Govern de la UB de 8 de maig de 2012, indica que la dedicació global
del personal docent i investigador (PDI) ha de ser de 1650 hores anuals i ha d’incloure totes les
activitats que li són pròpies: docència, recerca i transferència, i gestió, 840 hores docents i 810 hores
de recerca i transferència.
Les activitats científiques del professorat de la UB, els input i els ouptut, s’inclouen dins de la
curricul@GREC. Cada investigador obté una qualificació (A, B, C o D) per input i una qualificació (A, B,
C o D) per output.
Essent els inputs: Projectes internacionals (UE i d’altres); Projectes de recerca competitius, estatals, o
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d’àmbit autonòmic; Grups de recerca; Convenis de recerca i contractes de recerca i serveis; Accions
especials. Programes competitius; Finançament d’infraestructures. Programes competitius; Ajuts a la
recerca i altres subvencions de recerca, competitives i qualificades.
I els ouputs: Articles i resenyes ISI, CARHU i d’altres; Publicacions no periòdiques; Estades a
l’estranger; Desenvolupament i transferència; Congressos; Direcció de tesis doctorals.
Segons la combinació de quartil input-output, el PDI tindrà unes Hores PDA assignades entre la
màxima dedicació de recerca (1240 hores anuals) del primer quartil i la mínima (100 h/any), del sisè
quartil: A-A: 1.230 h; A-B; B-A: 1.020 h; A-C; B-B; C-A; B-C; C-B; D-A; D-B: 810 h; A-D; B-D; C-C: 500 h;
C-D; D-C: 400 h; D-D: 100 h.
D’aquesta manera, el PDI de la UB, i concretament el de la Facultat de Belles Arts, pot demostrar cada
curs els seus resultats de recerca, a partir de l’anàlisi d’un període dels quatre anys precedents.
Com a evidència pel PDI de la Facultat, o vinculat a la seva docència, en aquest cas, s’han pres com a
dades el període 2011-2014, publicat al març de 2015.
El PDA conté una informació sobre l’activitat científica del PDI del Centre, que pot complementar les
dades sobre els sexennis. Trams de recerca, que informen sobre l’impacte de la recerca dels docents,
però nomes quan es sol·licita i s’avalua positivament, mentre que el PDA de recerca aporta les dades
a temps real de l’activitat del Centre, estreta de sistema institucional de Curricul@GREC de cadascú
dels seus docents.
Informació que aportem com a evidència de recerca de les titulacions del Centre a acreditar.

3.4.0.2 Els departaments
Els departaments de la Facultat de Belles Arts als quals el Consell d’Estudis, pels Graus, i les
Comissions de Màsters, fan l’encàrrec docent, són quatre: departament de Dibuix, departament de
Disseny i Imatge, departament d’Escultura i departament de Pintura, dins de quatre àrees de
coneixement: Dibuix, Didàctica de l’Expressió Plàstica, Escultura i Pintura. Així mateix, la Facultat de
Belles Arts compta amb un grup de docents vinculats al Centre, dins d’una subunitat del Departament
d’Història de l’Art, de la Facultat de Geografia i Història
A més, pels encàrrecs docents, comptem, pels tots els graus, amb docents del departament
d’Antropologia Cultural, Història d’Amèrica i Àfrica, de la Facultat de Geografia i Història. Pel Grau en
Conservació-Restauració de Béns Culturals, tots del departament de Biblioteconomia i Documentació,
de l’àrea de coneixement i Centre homònim i de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, de l’àrea
d’Arqueologia, de la Facultat de Geografia i Història.
El Grau en Disseny inclou un docent del departament de Teoria Econòmica, de la Facultat de
Economia i Empresa.
En el cas dels Màsters, el en Disseny Urbà: Art Ciutat i Societat, inclou docents, a més dels del Centre,
als de Geografia Humana, de la Facultat de Geografia i Història, Teoria Econòmica i Sociologia i Anàlisi
de les Organitzacions, ambdós de la Facultat d’Economia i Empresa, i Psicologia Social, de la Facultat
de Psicologia. De la seva part, el Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració, inclou
un docent del departament de Dret Financer i Tributari, de la Facultat de Dret.

3.4.0.3 Criteris d’assignació docent alumnes de primer curs de grau
Són els departaments els responsables d’assignar el professorat més adient per la realització de
l’encàrrec docent demanat pel Consell d’Estudis.
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A primer curs, els 42 ECTS de les assignatures de les matèries de Formació Bàsica, comuns als tres
graus, són encarregats a docents amb un perfil acadèmic adient per la impartició d’aquestes
assignatures, que conformen PDI dels quatre departaments del Centre, i de la subunitat d’Història de
l’Art, de la Facultat de Geografia i Història.
Amb el mateix criteri, s’assignen els docents de les assignatures obligatòries que poden ser comunes
als tres grau, com és el cas del Laboratori de Fotografia, o específiques de cada titulació, com ara
Laboratori de Pintura, del Grau en Belles Arts, Química Física de la Conservació-Restauració I, del Grau
en Conservació-Restauració de Béns Culturals o Elements del Disseny I, del Grau en Disseny.

3.4.0.4 Satisfacció dels estudiants sobre el seu professorat
Les enquestes d’opinió sobre l’activitat del professorat dels graus del Centre, del curs 2013-2014, han
tingut una participació molt petita, que va des del 19 al 29%, al primer semestre i del 14 al 23%, al
segon.
Al primer semestre del curs 14/15, les dades de participació són més ajustades, entre el 25 i el 27%.
Al primer semestre, el professorat obté una valoració mitjana de les preguntes de l’enquesta sobre,
satisfacció de l’activitat docent, de la metodologia, activitats i avaluació, els materials docents, el
clima de comunicació i les activitats proposades al campus virtual, del 5,61, pel Grau en Disseny, la
part més baixa, seguida del 6,91, pel Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals i la màxima
de 7,17, pel Grau en Belles Arts. Al segon semestre, la valoració es molt similar per tots tres graus en
una progressió de dècimes: Disseny, 6,54; Belles Arts, 6,64 i Conservació-Restauració de Béns
Culturals, 6,73.
Cal destacar, no obstant, una avaluació negativa a la pregunta “Les activitats proposades pel
professor/a al Campus Virtual han estat útils en el procés d’aprenentatge de l’assignatura” de 4,52 al
primer semestre del Grau en Disseny.
De la seva part, al primer semestre del curs 14/15, s’han introduït canvis en l’enquesta amb una
reducció a 4 de les preguntes, formulades al voltant de la satisfacció general sobre l’activitat docent,
el clima de comunicació i relació amb els estudiants, claredat en els continguts, i el grau de
compliment de les tasques docents. Potser sigui el motiu que, a diferència de les respostes del curs
13/14, aquest primer semestre del curs 14/15 les preguntes tenen una valoració més ajustada en
quant a la seva dispersió, que van, a la part més baixa, del 6 (pregunta 3a del Grau en Disseny), i la
més alta (pregunta quarta del Grau en Belles Arts) del 7,63.
Situació que es manté a la mitjana que a la part baixa, del Grau en Disseny, és del 6,5, que augmenta
al 7 al Grau en Conservació-Restauració i arriba al 7,4 al Grau en Belles Arts.
El grau de satisfacció que aporten les enquestes poden tenir, per la baixa participació, un grau de
representativitat insuficient. No obstant, indiquen unes pautes i uns possibles punts forts i febles
respecte de la docència del conjunt de la titulació i de cada PDI en particular.
El grau de satisfacció es pot considerat correcte, encara que sempre es podrien aconseguir valors
més positiu.
En aquest cas, com a millora, s’hauria d’analitzar de manera exhaustiva
•

Els ítems que són avaluats pels estudiants per sota de la mitja de la titulació

•

Els docents que, en part o en la seva totalitat, tenen una nota en les enquestes per sota de la
mitjana.
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Informació imprescindible per desenvolupar les accions de millora en el funcionament de la titulació i
en l’adequació del PDI al encàrrec docent assignat pel seu departament.
Els models d’enquesta de satisfacció proporcionades pel gabinet tècnic del rectorat no inclou les
assignatures singulars, com ara el Treball de Fi de Grau o el de Pràctiques Curriculars.
No obstant, podem saber la valoració per part de l’alumnat en pràctiques gràcies a la memòria que,
obligatòriament, ha d’aportar al tutor o tutora acadèmica per a la seva avaluació
http://www.ub.edu/bellesarts/atencio_est/treball.htm
Aquest document, inclou diferents paràmetres a valorar, en una escala de 1 al 5, entre els quals
destaquen la valoració del grau d’acompliment del projecte formatiu de l’estudiant, que inclou les
tasques desenvolupades, les competències tècniques previstes i no previstes en el projecte formatiu,
les competències generals i específiques d’aquesta assignatura coherents amb el seu pla docent, els
possibles problemes sorgits, aportacions per part de l’alumnat i observacions.
Dins dels graus, l’únic que té pràctiques externes curriculars és el en Conservació-Restauració de
Béns Culturals.
Aquestes memòries, analitzades pels tutors acadèmics respectius, han significat una valoració de tots
els ítems entre el 4 i el 5. Documentació que es podrà consultar en paper, com s’especifica a
l’estàndard 6.
En relació al Treball de Fi de Grau, el grau de satisfacció de l’alumnat, sense enquestes específiques i
essent l’última activitat docent de la titulació, obligaria a elaborar un tipus de qüestionari específic
del Centre, com a proposta de millora.
TAULA 4.0.2.A. Satisfacció del estudiants sobre el seu professorat: Graus
Graus
Belles Arts

ConservacióRestauració de
Béns Culturals

Disseny

Percentatge de resposta, 1er semestre curs 13/14

21,89

29,29

18,81

Percentatge de resposta, 2n semestre curs 13/14

14,31

19,69

23,39

Percentatge de resposta, 1er semestre curs 14/15

24,57

27,23

24,57

Preguntes

Curs 2013/14. Primer/Segon Semestre

1.

En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent duta a
terme pel professor/a de l’assignatura

7,22

6,68

6,83

6,89

5,68

6,45

La manera de desenvolupar l’activitat docent aconsegueix
motivar l’alumnat

6,87

6,34

6,47

6,44

5,17

5,79

3.

Transmet amb claredat els continguts de l’assignatura

7,19

6,54

6,61

6,80

5,30

6,07

4.

L’activitat docent ha permès complir el programa de
l’assignatura

7,29

6,64

6,76

6,83

6,20

6,97

Les activitats d’avaluació proposades pel professor/a han
estat adequades a l’assignatura

7,32

6,75

7,31

6,87

5,96

7,16

El material d’estudi i de consulta proposat (bibliografia,
documents, recursos didàctics, etc.) ha estat útil per a
l’aprenentatge de l’assignatura

7,26

6,72

7,16

6,28

5,77

6,30

Manté un bon clima de comunicació i relació amb

7,52

7,02

7,28

7,05

6,20

6,68

2.

5.
6.

7.
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l’alumnat
8.

(En cas que n’hàgiu fet ) Les activitats proposades pel
professor/a al Campus Virtual han estat útils en el procés
d’aprenentatge de l’assignatura

6,44

6,71

6,89

6,08

4,52

6,89

Mitjana

7,17

6,64

6,91

6,73

6,54

6,5

Preguntes

Curs 2014/15. Primer Semestre

1.

En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent duta a
terme pel professor/a de l’assignatura

7,24

6,67

6,36

Manté un bon clima de comunicació i relació amb els
estudiants

7,43

7,22

6,81

3.

Transmet amb claredat els continguts de l’assignatura

7,28

6,82

6,02

4.

Ha complert adequadament amb les seves tasques com a
docent (pla docent, programa de l'assignatura, assistència,
lliurament de qualificacions, etc.).

7,63

7,18

6,91

7,4

7

6,5

2.

Mitjana
Font. Enquestes d’opinió sobre l’activitat del professorat de grau

http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_1314/G1001.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_1314/G1003.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_1314/G1002.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_prof_1415/G1001_1rSem1415.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_prof_1415/G1003_1rSem1415.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_prof_1415/G1002_1rSem1415.pdf
TAULA 4.0.2.B. Satisfacció del estudiants sobre el seu professorat: Màsters
Direcció
de
projectes
de
ConservacióRestauració
Percentatge de resposta, 1er semestre

Disseny Urbà:
Art.
Ciutat
Societat
43,75

Percentatge de resposta, 2n semestre

44,30

Satisfacció amb l’activitat del professorat, 1er semestre,
mitjana
Satisfacció amb l’activitat del professorat, 2n
mitjana

Producció i
Recerca
Artística

8,5

8,87

semestre
8,9

Dades http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_1314/M090B.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_1213/M0902.pdf
Font. Elaboració Centre a partir de les dades de Gabinet Tècnic de Rectorat
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3.4.1 Que el professorat del centre reuneix els requisits del nivell de
qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i
valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional
3.4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada
per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.
El PDI disponible en el moment d’elaboració de les memòries VERIFICA de les titulacions de grau del
Centre a acreditar tenia com a referència la força docent del títol aleshores vigent, la llicenciatura en
Belles Arts.
Força docent dedicada a una única titulació amb diferents itineraris, entre ells el de ConservacióRestauració i Disseny, i amb una alta ratio d’optativitat, s’havia de redistribuir i, si fos el cas,
diversificar i implementar amb professorat més específic.
La força docent de 2009, dedicada a la llicenciatura en Belles Arts, era de 161 PDI. El curs 2013-14, del
total del PDI dedicat a la docència del Grau en Belles Arts és de 159. Una xifra gairebé idèntica, encara
que se l’ha de sumar la dedicació d’aquests docents, a més de al Grau en Belles Arts, a les dues noves
titulacions de grau, en Conservació-Restauració de Béns Culturals i en Disseny, en compartir
assignatures de formació bàsica i obligatòries, a raó de 23 i 13, respectivament.
Així, es pot entendre que el nombre total de PDI del Grau en Disseny sigui de 29, encara que només
16 tinguin docència exclusiva en aquest títol. Situació idèntica al Grau en Conservació-Restauració de
Béns Culturals, amb un total de 48 PDI, encara que només 24, més una becària APIF, amb docència
exclusiva en aquesta titulació.
Per poder avaluar els canvis quantitatius entre 2009 i el curs 2013-14, també cal fer esment a les
xifres totals d’aquell any, i la suma del PDI actual de tots tres graus. 159 del Grau en Belles Arts, més
16 del Grau en Disseny i 25 del Grau en Conservació-Restauració de Bens Culturals, total 190. PDI que,
com s’ha dit a l’apartat 3.4.0.2., són adscrits als diferents departaments del centre, però també a
departaments d’altres Facultats. D’aquí que el nombre de 190 pugui ser superior al 188 que es
comptabilitzen a l’apartat 3.4.0.
Un augment significatiu suficient per poder portar a terme els encàrrecs docents de les noves
titulacions a partir del curs d’implantació, 2010-11,.
En quant els canvis qualitatius, per categories, els catedràtics d’universitat han baixat dels 18 l’any
2009, a 13, el curs 13-14, que s’ha de sumar un catedràtic d’escola universitària. Els titulars i agregats
augmenten de 66 a 72 i els lectors baixen de 15 a 6.
El grup de professorat associat s’ha anat incrementant en el temps, passant dels 46 de 2009 als 90 del
curs 2013-14. No obstant, sí que ha hagut un increment considerable respecte dels PDI d’aquest
col·lectiu amb el títol de doctor. Del, 2,2% del 2009 s’ha incrementat per 9, arribant al 19% al curs
2013-14.
De 161 PDI de 2009, 100 eren doctors (62%), i el curs 2013-14 ho són 98 de 190 (52%). Xifra coherent
amb la baixada de PDI permanents a temps complet, i a la pujada del professorat associat, que no ha
de posseir, necessàriament, el títol de Doctor.
Aquesta situació és conseqüència directa, com s’ha explicat a l’apartat 4.0.1., de la no reposició del les
places de PDI, sigui per jubilació o mort, que hem patit i seguim patint des de l’any 2012.
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Les tres titulacions de màster que es presenten a acreditació han estat verificades positivament en
dates molt recents per la qual cosa hi ha una gran congruència entre l'avaluació del professorat en el
procés de verificació i la que ara endeguem.

3.4.1.A i 3.4.2.A Grau en Belles Arts
La titulació del Grau en Belles Arts, tal i com s'especifica a la memòria Verifica, comparteix la
intervenció de professorat dels diferents departaments de la Facultat: Dibuix, Pintura, Escultura,
Disseny i Imatge, i les subunitats d’Història de l'Art i d'Antropologia i Història d'Amèrica i Àfrica.
El total de professorat que intervé en la docència del grau és de 159, dels quals un 58% són doctors
(93).
Els llicenciats, tots tenen una reconeguda carrera professional en els diversos camps d’actuació de les
Belles Arts.
Pel que fa al nombre d'avaluacions docents positives, per al curs 2013-2014, dels 58 professors que hi
tenien accés, es poden comptabilitzar 118 quinquennis, mentre que el nombre se sexennis ha estat
de 68. Durant el mateix període es poden comptar 46 professors membres d’11 grups de recerca.
Els professors a temps complet que han impartit docència al grau són 76 853) i els que ho han fet a
temps parcial són 83.
Tots els associats, dedicats a impartir docència al Grau en Belles Arts, han acreditat una experiència
com a professionals amb una mitjana de 14,82 anys, comptant que el professor més jove, té una
experiència de 1,8 anys, fins al professor que aporta 36,4 anys d'experiència en el món de les belles
arts.
En relació les activitats de recerca contemplades en el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA), els Inputs
dels professors a temps complet (i algun del associats) que imparteixen la docència al grau durant el
curs 2013-2014 es poden quantificar en 6 professors en el quartil (A) que representa un 4%, en el
quartil B són 12 professors amb un 8%, en el quartil C són 27 professors amb un 18% i 102 professors
en el quartil D amb un 69%. En referència als Outputs, tant els professors a temps complet com els
associats -aquests últims no tenen accés a la concessió de projectes però estan involucrats igualment
en les diferents tasques de desenvolupament dels projectes com poden ser la redacció d'articles,
llibres i impartició de conferències- presenten una producció científica quantificable en un 20% del
primer quartil (A), un 14% del segon quartil (B), un 14% del tercer quartil (C), i un 52% del quart
quartil (D).
Els criteris d’assignació de professorat a les assignatures de primer curs es fonamenta amb les
competències docents i professionals establertes per les matèries. El Consell d’Estudis, conjuntament
amb els Directors de Departaments, van estudiant les situacions que eren motiu de millora, i com
s’indica a l’estàndard 6, varen ser entre d’altres el augment del nombre de grups (2) per a que no
quedessin, els alumnes repetidors, seguint exactament el mateix programa que els alumnes que de
nou feien les assignatures de Conceptes de l’Art Modern i de Representació Gràfica. Per tant s’han
anat fen les millores o cercant les millors solucions per a cada tipologia de grup-curs-grau. Així doncs
seguint aquest criteri s’assigna el professorat en funció de les necessitats de les matèries i l’adequació
del perfil del professorat necessari.
Encara i així, i com a proposa de millora, el Consell d’Estudis hauria d’establir els perfils idonis pel PDI
que ha d’impartir docència al primer curs dels diferents graus, amb el compromís de compliment per
part dels departaments a l’hora d’assignar els encàrrecs docents.
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A continuació representem esquemàticament la tipologia del professorat dedicat a la docència del
primer curs.
PRIMER CURS 2013-14
Categoria

Q

%

Catedràtic d’Universitat

5

6,67

Titulars d’Universitat i Agregats

20

26,67

Lectors

2

2,67

Associats

45

60,00

Altres

3

4,00

75

100

Font: Grad. Planificació Docent

Quan a l’assignació del professorat al TFG, el criteri fonamental és que, si és possible, dins de l’àmbit,
l’assignació dels TFG sigui sempre d’acord a l’experiència i dedicació del professorat, donant prioritat
al professorat de temps complet; i com a segon requisit, que l’àrea temàtica del TFG sigui de domini
del tutor. Els 64 professors assignats a TFG donen pel màxim d’alumnes admissibles que en teoria és
de 300, tenint en compta que cada tutor pot portar 5 alumnes. El nombre de treballs finals pel curs
13/14, és a dir de TFG tutoritzats és de 228.
Pel segon requisit, que el àrea temàtica del TFG sigui de domini d’un PDI a temps parcial, ens trobem
que hi ha 4 professors associats assignats a portar uns TFG.
Cal també, remarcar que el professorat del grau segueix un índex normal d’actualització de
coneixements, per tal de poder optimitzar els procediments tant docents com administratius.
A continuació es presenta una taula resum del TFG, amb els àmbits implicats i les categories de
professorat que hi dedica la seva docència.
TFG
CU

TU/AG LE

AS

AL

Total
àmbitst

Dibuix

3

10

0

3

0

16

Escultura

2

9

0

0

0

11

Gravat

2

2

0

2

0

6

Història de l’Art

0

1

0

0

1

2

Imatge

1

6

0

4

1

12

Pedagogies Culturals

1

1

0

2

0

4

Pintura

2

9

0

0

2

13

64

11

38

0

11

4

64

%

17,19

59,38

0,00

17,19

6,25

100

Àmbits

\

Categoria

Suma % Temps Complert:

82,81

Suma % Temps Parcial:

17,19

CU: Catedràtics d’Universitat. TI/AG: Titulars/Agregats. LE: Lectors. AS: Associats. AL: Altres
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Com a principal conclusió tenim que queda perfectament justificat dir que el professorat dedicat a les
tasques docents del Grau en Belles Arts és suficient quan a quantitat i perfectament adequat pel que
fa a la seva qualificació i experiència.
L'estructura de la plantilla del professorat, amb 11 Catedràtics, 61 Titular/Agregats, 4 Lectors, i 2
Col·laboradors Permanents, essent la resta professors a temps parcial, amb un nombre total de 159,
són suficients per complir els encàrrecs docents de la titulació, tant les activitats presencials com de
seguiment i tutoria, i coherent amb la proposta especificada a la memòria Verifica de l'ensenyament.
Dades extretes i analitzades de la TAULA E.4.1.A i TAULA E.4.2.A

3.4.1.B i 3.4.2.B Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
El PDI amb dedicació docent al Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals és de 48.
D’aquests, ho són a temps complet 19, el 40% del total, essent col·lectiu l’únic que pot sol·licitar ésser
avaluats sobre la seva activitat docent i de recerca. Així es pot entendre, en part, el nombre de trams
de recerca, 11, i dels trams de docència autonòmics, 31, assolits.
D’aquests, el 63% forma part de grups de recerca consolidats i dels projectes de recerca associats, que
són el 46% del professorat total del Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals.
El PDA en recerca, per la seva part, inclou al 52% del PDI (25), amb un 4% inclòs en el primer quartil; el
8% en el segon; el 44% en el tercer; el 4% en el quart; 16% en el cinquè i el 24% del sisè.
Un 54% del PDI del grau ho són sota la categoria d’associats. 26 de 48 docents que aporten, a la
titulació la seva experiència professional activa en aquells àmbits específics i fonamentals per a la
titulació com ara, de Conservació-Restauració, Pintura, Escultura, Gravat, Imatge o Química i Física
aplicada. Experiència professional de 20 anys o més en el 54% dels casos; un 19% de 15 o més; un
15% igual o que supera els 10 anys i només un 11% de menys de 10 anys d’experiència professional
activa.
Encara que la seva activitat docent és a temps parcial i, a priori, la seva aportació és eminentment
docent, un 35% d’aquest col·lectiu forma part de grups de recerca consolidats i dels projectes de
recerca a ells associats i el 27% són doctors.
D’aquesta manera, el nombre de doctors dins del PDI d’aquest grau és del 54%, 14 punts més que el
percentatge de PDI a temps complet (40%). Que indica que, encara que el professorat associat
acredita recerca més enllà que la exigida per la seva categoria contractual, i és un índex de qualitat
que repercuteix de manera directa en l’activitat docent desenvolupada en la titulació.
Amb aquests paràmetres podem considerar que el PDI amb docència al Grau en ConservacióRestauració de Béns Culturals reuneix els requisits de nivell de qualificació: d’experiència docent i/o
professional i de recerca.
Dades extretes i analitzades de la TAULA E.4.1.B i TAULA E.4.2.B
A la Memòria Verifica del Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, s’incloïa com a
possibles docent d’aquest grau a la totalitat del professorat amb docència a l’antiga a llicenciatura en
Belles Arts. Això era així ja que als plans docents dels graus que es proposaven, Belles Arts,
Conservació-Restauració de Béns Culturals i Disseny, havien de compartir un seguit de matèries i
assignatures de formació bàsica i d’obligatòries, i els encàrrecs docents per part dels departaments
vindrien, alhora, per les tres titulacions.
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Una vegada implantats els quatre cursos de la titulació, sabem que el total de PDI amb docència en
aquesta titulació és de 48 i d’aquells 23 (48%) amb docència a les assignatures de Formació Bàsica i
obligatòries compartides amb el Grau en Belles Arts i en Disseny. Per tant, 25 PDI (52%), són amb
docència a les assignatures de les matèries específiques de la titulació: obligatòries, optatives, TFG i
Pràctiques Externes, segons es recullen el seu Pla d’Estudis,
http://www.ub.edu/bellesarts/queoferim/grau/grau_conservacio/
La tutorització de les pràctiques externes, obligatòries només en aquest grau del Centre, s’assigna al
professorat que imparteix docència a les assignatures obligatòries de la titulació (examen, diagnòstic,
documentació, conservació preventiva, tractaments, química, física, biologia i geologia aplicades,
etc.). PDI que, per la seva especialització en el camp de la conservació-restauració del patrimoni, és
l’adient per poder fer el seguiment i l’avaluació correcta d’aquestes activitats, i coordinar-se amb els
tutors i tutores de les institucions on es realitzen aquestes estades sota conveni. El mateix criteri es fa
servir per l’assignació dels tutors o tutores del TFG que, encara que amb una única línia, proposa
diverses àrees temàtiques que abasten una gran varietat de patrimoni, tant per els seus materials
com per les seves problemàtiques.
Un nombre de PDI de 48, que intervenen a la docència d’un grau amb 50 alumnes de nou ingrés i de
240 ECTS, és pot considerar suficient. I la seva dedicació, tant a les activitats presencials, de
seguiment i d’avaluació, és coherent amb les necessitats de la titulació.

3.4.1.C i 3.4.2.C Grau en Disseny
El currículum del Grau en Disseny, tal i com s'especifica a la memòria Verifica, comparteix la
intervenció de professors tant de l'àmbit de disseny com d'altres (professors de formació bàsica, dels
diferents departaments de la Facultat -Dibuix, Pintura, Escultura, Història de l'Art-, o del Departament
d'Antropologia i Història d'Amèrica i Àfrica, o de Teoria Econòmica).
En relació al total de professors que intervenen en la docència del grau (29), un 55,17% són doctors
(16), i un 44,83% són llicenciats (13). En referència al professorat dedicat gairebé exclusivament a
impartir assignatures en el Grau en Disseny, el tant per cent de doctors és del 66,66%, essent 10 el
nombre de professors doctors i 5 el nombre de professors llicenciats.
Aquests llicenciats, tots ells amb una reconeguda carrera professional en el camp del disseny, i
actualment, dos d'ells desenvolupant la Tesi doctoral.
Pel que fa al nombre d'avaluacions docents positives, per al curs 2013-2014, d'11 professors que hi
tenien accés, es poden comptabilitzar 14 quinquennis, mentre que el nombre se sexennis ha estat de
5. Durant el mateix període es poden comptar 11 professors membres de 6 grups de recerca
diferents.
Els professors a temps complet que han impartit docència al grau són 14 i els que ho han fet a temps
parcial són 15.
D'entre els associats dedicats exclusivament a impartir docència al Grau en Disseny, tots ells han
acreditat una experiència com a professionals del disseny amb una mitjana de 26,14 anys, comptant
amb el professor més jove, que té una experiència de 16 anys, fins al professor que aporta 42 anys
d'experiència com a dissenyador.
En relació les activitats de recerca contemplades en el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA), els Inputs
dels professors a temps complet que imparteixen la docència al grau durant el curs 2013-2014 es
poden quantificar en un 9,09% del segon quartil (B), un 27,27% del tercer quartil (C) i un 63,63% del
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quart (D). En referència als Outputs, tant els professors a temps complet com els associats -aquests
últims no tenen accés a la concessió de projectes però estan involucrats igualment en la redacció
d'articles, llibres i impartició de conferències- presenten una producció científica quantificable en un
7,14% del primer quartil (A), un 35,71% del segon quartil (B), un 21,42 % del tercer quartil (C), i un
35,71% del quart quartil (D).
Al primer curs s'imparteixen les assignatures de formació bàsica, totes elles, menys Elements de
Disseny I i II, impartides pels professors de la Facultat de Belles Arts pertanyents als altres
departaments. L'assignatura Elements de Disseny I i II, programada exclusivament des del Grau en
disseny, és impartida pel Catedràtic d'Universitat de l'àmbit de disseny, un Professor Titular, un
Professor Lector i el Professor Associat de més anys d'experiència professional. D'aquesta manera,
l'ensenyament de qualitat de la disciplina queda contemplat al primer curs.
Durant el tercer curs es desenvolupen les assignatures de projectes de disseny i les optatives. És en
aquest curs on els professors associats, dissenyadors especialistes amb experiència acreditada del
sector, sigui de disseny gràfic i comunicació, de disseny de producte, de disseny d'interactius i
videojocs, de disseny tèxtil i ecodisseny, imparteixen majoritàriament la docència.
Pel que fa a TFG, tots els professors a temps complet i algun professor associat de temàtica molt
específica (exemples: disseny d'interactius, de videojocs, o de producció tèxtil) són els encarregats de
realitzar la tutorització dels estudiants. L' avaluació dels TFG és duta a terme, en els Tribunals de tres
membres designats per aquest fi, per tots els professors a temps complet de l'àmbit: 1 CU, 5 PTU, 1
Agregat interí, 1 Lector i 1 Col·laborador Doctor.
Dades extretes i analitzades de la TAULA E.4.1.C i TAULA E.4.2.C
L'estructura de la plantilla del professorat, amb 2 CU, 1 CEU, 6 PTU, 1 Agregat Interí, 2 Lectors i 1
Col·laborador Permanent, i la resta de professors a temps parcial compleix les expectatives definides
a la memòria Verifica de l'ensenyament. Els professors associats de l'àmbit de disseny, amb una
experiència professional acreditada d'una mitjana de 26,14 anys proporcionen un bagatge
imprescindible als estudiants en l'aprenentatge de la disciplina en totes les seves vessants
professionals: disseny gràfic, de producte, d'interactius, eco-disseny, ...
Tant els professors a temps complet com els que es dediquen a l'ensenyament a temps parcial tenen
un horari de tutories fixat a la web del centre i penjat als despatxos dels professors a disposició dels
estudiants.

3.4.1.D i 3.4.2.D Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
El cos docent que conforma el professorat del màster té una consolidada experiència en activitats de
recerca i transferència, de coneixement i, una gran part del professorat, té presència activa en la
pràctica professional en conservació i restauració del patrimoni. Aquestes activitats del professorat en
recerca, transferència i activitat professional ajuden a reforçar la línia directa de col·laboració que
existeix amb museus i institucions dedicats a la conservació dels béns culturals i que és la base de les
col·laboracions que faciliten el desenvolupament de les Pràctiques externes i dels TFM.
També, com es pot comprovar a la taula adjunta (Taula E.4.1.D.), s’intenta completar l’ensenyament
amb professors/professionals que són convidats per ampliar alguns aspectes molt especialitzats
d’algunes assignatures i que amb les seves aportacions puntuals enriqueixen el contingut general.
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Experiència docent: El 46,5% del professorat del Màster té més de 20 anys d'experiència docent en
titulacions de l'àmbit de les Belles arts, dels quals el 20 % en el camp específic de la conservaciórestauració del patrimoni.
El 30,5% del professorat del Màster té entre 10 i 20 anys d'experiència docent en titulacions de
l'àmbit específic de la conservació-restauració del patrimoni.
El 23,% del professorat del Màster té més de 5 anys d'experiència docent en titulacions de l'àmbit de
la conservació-restauració del patrimoni.
Experiència Investigadora: El 77 % del professorat del Màster té més de 10 anys d'experiència i
activitat investigadora en l'àmbit de la conservació-restauració del patrimoni i en àmbits afins.
El 30% del professorat del Màster té més de 2 o 3 sexennis de recerca reconeguts. La major part del
professorat forma part d’un Grup de Recerca Consolidat.
Experiència Professional diferent de la acadèmica o investigadora:
El 61 % del professorat del Màster té més de 20 anys d'experiència professional en l'àmbit específic
de la conservació-restauració del patrimoni.
El 30,7 % del professorat del Màster té més de 20 anys d'experiència professional en àmbits afins.
El 0,7 % del professorat del Màster té entre 5 i 10 anys d'experiència professional en l'àmbit de la
conservació-restauració del patrimoni.
Entre l'experiència professional destacable cal ressenyar la col·laboració amb diferents institucions i
museus per a la conservació-restauració del patrimoni que custodien:
Nacionals:
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Fundació Gal·la-Salvador Dalí, Museu d'Història de la Ciutat de
Barcelona, Museu-Monestir de Pedralbes, Museu de l'Hospitalet, Fundació La Caixa, Fundació, Caixa
de Catalunya (La Pedrera), Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya,
Museu Marés, Aqüeducte romà (Tarragona), Església de Sant Francesc, (Vilafranca del Penedès),
Cascada del Parc de la Ciutadella. (Barcelona), Porta de la Anunciata de la Seu Vella (Lleida), Castillo
de Foix (Castellet i la Gornal), Gremi de Fabricants de Sabadell (Pintures del Museo del Prado en
dipòsit), Santa María de Montblanc, Claustre Romànic de Sant Pau del Camp (Barcelona), Façana
romànica de Sant Martí de Puig-reig (Barcelona), Museu Municipal Vicens Ros (Martorell), Consorci
del Patrimoni de Sitges, Museu Episcopal de Vic, Museu Diocesà de Barcelona, Institut Municipal
Museus de Reus.
Restauracions de materials arqueològics en jaciments peninsulars: Clunia (Peñalba de Castro,
Burgos), Són Bou (Alaior, Menorca), Necròpoli de la Plaça de la Vila de Madrid (Barcelona)
Internacionals:
National University of Ireland (Dublín), National Maritime Museum de Greenwich (UK), Laing Art
Gallery de Newcastle-upon-Tyne (UK), National University of Ireland (Dublín), Retaule renaixentista
de l'altar major de la catedral de Guarda (Portugal), Panteao Nacional (Lisboa, Portugal), Castillo
Medieval i muralla medieval i barroca de Chaves (Portugal), Restauracions en jaciments arqueològics
internacionals: Dyebel Barkal (Sudan).
Una part fonamental de la dedicació del professorat al Màster consisteix en la tutorizació de les
pràctiques obligatòries i del Treball Final de Màster.
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Les pràctiques es realitzen en museus, fundacions i centres amb els quals s'han establert convenis
específics, i ha estat una condició indispensable per a l'establiment dels convenis el fet que disposin
de personal qualificat i disposat per la co-tutorizació específica en conservació-restauració dels
estudiants en pràctiques.
Per a aquesta fi la normativa vigent per als convenis de pràctiques de la Universitat de Barcelona
estableix l'obligatorietat de subscriure un document de compromís on es pacten els continguts
formatius, les temporitzacions i els mecanismes de control entre l'empresa, la universitat i l'alumne.
Durant el període de pràctiques el tutor acadèmic està en contacte amb el tutor en
l'empresa/institució i ha de fer un seguiment de l'evolució de l'alumne en l'empresa.
En finalitzar el període de pràctiques, el tutor ha d'avaluar els resultats de la formació mitjançant les
evidències obtingudes durant la tutorització de les pràctiques i el lliurament d'una memòria de
resultats per part de l'alumne/-a.
Altre personal acadèmic no contemplat a l'apartat anterior:
• Una becària predoctoral APIF (UB) que dóna suport a les activitats derivades de l’assignatura
Mètodes Científics aplicats a l’estudi del patrimoni.
• Una mestre de Taller llicenciada en Belles Arts- Restauració, i especialitzada en materials i
equips per la conservació-restauració de patrimoni que assumeix la gestió tècnica d'espais,
materials i equipaments i que dóna logístic a les activitats del màster.
•
Personal dels Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB) Doctors i llicenciats en
diverses titulacions d'àmbit científic i especialistes en diferents tècniques instrumentals que
donen suport cientificotècnic en els diferents laboratoris dels CCiTUB de la UB
El Màster compta amb una plantilla de professorat estable que respon a les necessitats que genera la
docència dels seus continguts i que garanteixi aconseguir els objectius acadèmics plantejats. Cal dir
que l'experiència prèvia desenvolupada des de 2008 fins a 2011 en el Màster en Direcció de Projectes
de Conservació-Restauració. Col·leccions i Conjunts Patrimonials, va demostrar la viabilitat de la
proposta i sobre aquesta base s’ha treballat per millorar i ampliar el professorat que col·labora amb el
màster.
Del conjunt de professors, 3 són CU, 4 són TU, 1 Lector i 5 Associats. S’incorporen tres professors que
són docents en el Màster en Disseny Urbà i un del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural. Això
respon a que el Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració ofereix als seus alumnes
la possibilitat de cursar 4 assignatures optatives d’aquests dos màsters.
Igualment es compta amb la col·laboració d’un equip de tècnics dels laboratoris dels CCiT de la UB i
de personal del MNAC per desenvolupar algunes de les activitats docents lligades a algunes de les
assignatures que s’oferten.
Indicadors de satisfacció dels estudiants sobre el professorat de Màster en Direcció de
Projectes de Conservació-Restauració:
Els estudiants no responen tant com seria desitjable les enquestes d’opinió i ens trobem que en
alguns cursos les dades no són valorables. En l’estudi que hem pogut fer de les respostes d’enquestes
podem dir que el grau de satisfacció sobre el seu professorat dels ítems establerts per mesurar
l’opinió dels alumnes la mitjana se situa entre el 8,24 i el 8,76 amb una desviació que va de l’1,24 als
1,66 punts
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Els criteris d’assignació de professorat a les diferents assignatures respon exclusivament a la
concordança entre temàtica a impartir i matèria d’especialització del professor que l’ha d’impartir.
Pel que fa als criteris per a l’assignació de professors al treball de fi de màster (TFM) i a les pràctiques
externes obligatòries que se segueixen en el Màster en Direcció de Projectes de ConservacióRestauració són els següents:.
El criteri prevalent per a l’assignació del professorat que ha d’assumir el procés de tutorització dels
TFG és que hi hagi adequació entre la temàtica que l’estudiant té interès en desenvolupar i
l’especialització del professor, també es té en compte la dedicació prevista en la programació del
conjunt de professors.

3.4.1.E i 3.4.2.E Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
El Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat disposa d'un professorat que per la seva varietat (en
relació a Departaments, Línies de Recerca...)
1. Asseguren la correcta impartició de continguts en les matèries del Màster
2. Donades les qualificacions d'aquest professorat (87,5% pertany a grups de recerca consolidat;
el 87,5% és doctor; el 50% del professorat gaudeix de trams de recerca; s' acumulen un total
de 18 trams de recerca que donaria una mitjana de 1,12 trams per professor; el 87,5%
presenta un PDA de recerca per sobre de les 800 hores; el 12,5% del professorat es Acadèmic
de número de la Reial Acadèmia de Sant Jordi ) queda suficientment garantida la qualitat dels
ensenyament a impartir
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3. En el cas dels dos associats tenen suficientment acreditada la seva experiència professional,
tant en durada com en qualitat, essent un d'ell Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura.
Informació que es recull a la TAULA E.4.1.E. i TAULA E.4.2.E.
Com es pot apreciar el personal del Màster no correspon a un únic Centre ( el 81,25% pertany a la
Facultat de Belles Arts; el 12,5% a la Facultat de Psicologia i el 12,5% a la Facultat d'Economia i
Empresa i a la Facultat de Geografia e Història). En relació als Departament presenta la següent
distribució repartits en 31,25% Dep. Escultura; 25% Dep. Dibuix; 12,5% Dep. Pintura; 12,5% Dep. de
Psicologia Social i un pes de 6,25% pels departaments de Disseny i Imatge; Teoria Econòmica i Història
de l'Art
En principi la pràctica ens demostra que el professorat és suficient per a dur endavant les tasques
docents del màster amb garantia de qualitat i amb disposició de fer un seguiment acurat dels
estudiants.
L'assignació del professorat a les assignatures del Màster es fa en relació als continguts de les
matèries i la seva concordança amb els aspectes curriculars idonis del professorat. Hem aconseguit
que cadascú doni el que correspon amb les seves especialitats i interessos de recerca.
Respecte a l’assignació dels TFM es segueix el següent procediment,
1. Mes de gener/febrer publicació de l'oferta de treballs finals de Màster per part del
professorat al campus virtual
2. Procés de selecció dels treballs (Febrer- Maig) per part dels estudiants
3. Procés d'assignació dels tutor en relació a l'oferta i elecció dels estudiants (Juny)
Les dades de les enquestes de satisfacció dels estudiants - tot tenint en compte que moltes vegades
pocs estudiants responen- indiquen que la tasca del professorat és, efectivament, considerada de
qualitat. La mitjana de satisfacció respecte a les activitats desenvolupades pel professorat es respecte
a la resposta (1) " estic satisfet/a amb l’activitat docent duta a terme pel professor/a de l’assignatura"
és del 8,7 amb un nivell mínim del 7,25 i un màxim del 9,33. En referència a la pregunta (2) sobre si el
professorat " bon clima de comunicació i relació amb els estudiants" la mitjana és d'un 9,75 amb un
mínim de 8,75 i un màxim de 9,75; respecte a (3) "la transmissió amb claredat dels continguts" la
mitjana es situa en el 9,36 amb un mínim de 8,75 i un màxim de 9,67; per últim respecte al (4)
compliment del pla docent, programa, assistència, etc., la mitjana està en el 9,26 amb un mínim del
8,75 i un màxim de 9,67.
Malgrat prendre amb cura les dades, la no existència de conflictes, ni reclamacions, documentats i
l'actitud generalitzada dels estudiants sembla corroborar aquestes dades
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Màster en Disseny Urbà, Art, Ciutat, Societat
Satisfacció dels Estudiants

Elaboració Centre a partir de les dades de Gestió Acadèmica

3.4.1.F i 3.4.2.F Màster en Producció i Recerca Artística
El màster Producció i Recerca Artística, es va concebre com un pont de connexió contrastada entre
els estudis en art i la pràctica artística en l’àmbit professional, aquest fet, ve originat per les
característiques del cos docent que conforma el professorat del màster que en el 95% està format
per professors doctors amb consolidada experiència en programes de doctorat, postgraus,
workshops, projectes d’innovació docent i projectes de recerca que a més tenen una activa presència
en la pràctica artística i dins el circuit professional de l’art,
Cal afegir, les aportacions que aquesta activitat suposa, en establir una línia directa de col·laboració
amb museus, galeries i centres de producció, que originen una dinàmica reversible d’informació i
participacions a fi de conjugar l’experiència en recerca universitària i l’aplicació de la mateixa a
l’entorn cultural i artístic de la ciutat i del territori.
El fet que el 95% del professorat del Màster Producció i Recerca sigui doctor, constitueix una
garantia de les seves capacitats i qualificació acadèmica, la seva inserció en un percentatge alt en
projectes de recerca, garanteix l’interès del conjunt del professorat en aportar i avançar resultats de
les línies de recerca, per mantenir la programació de les matèries a impartir en el màster dins les
directrius mes actuals de la pràctica artística alhora que incentiva als alumnes a la pràctica de la
recerca i la innovació docent.
Dades extretes i analitzades de la Taula E.4.1.F i Taula E.4.2.F
La constitució del cos de professorat del màster Producció i Recerca Artística, ve marcada per la
consideració d’entendre que la recerca avançada en art i la pràctica artística son un cos indissoluble.
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En aquest sentit, la percepció avançada de que en els diferents departaments i seccions de la Facultat
hi havia un corrent de similitud en els plantejaments de recerca i docència, va donar peu a configurar
–amb el vist i plau dels corresponents departaments i seccions- un equip docent interdepartamental,
que disposes de la dedicació adequada per desenvolupar les funcions docents encarregades per la
docència en el màster i l’atenció als estudiants, amb el ben entès d’haver de seguir cobrint docència
a Grau per mantenir la càrrega docent dels Departaments.
El Màster Producció i Recerca Artística, es pot considerar dins la franja alta d’aprovació, dels set (7)
ítems establerts per mesurar l’opinió dels alumnes sobre les assignatures impartides en el màster, la
mitjana es situa entre 8,00 i 9,02 amb una desviació que va de1’06 al 2’71 punts.
Pel que fa a les assignatures que imparteix el professorat, la mitjana es situa entre el 7,86
(equipaments) fins el 8,94 de satisfacció general amb les assignatures. Les desviacions, son del 0,97
fins 1,33 punts com a màxim.
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_prof_1415/M090B_1rSem1415.pd
f

Màster en Producció i Recerca Artística
Satisfacció dels Estudiants
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3.4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de
l’activitat docent del professorat
FORMACIÓ PROFESSORAT UNIVERSITARI - UNIVERSITAT DE BARCELONA
La Secció d’Universitat de l’ICE és responsable de programar el Pla de Formació del Professorat de la
UB, per complir el precepte estatutari que recull com a dret del PDI «tenir accés a la formació
permanent, amb la finalitat de garantir la constant millora de la qualitat de la tasca docent i
investigadora».
Objectiu general: impulsar la professionalització del professorat i contribuir a la millora de la qualitat
de la docència universitària, a través del disseny, l’organització i la gestió de la formació permanent, i
de l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al PDI. http://www.ub.edu/ice/universitat
PLA DE FORMACIÓ: PROGRAMES I ACTIVITATS DE SUPORT
El Pla de formació del PDI dóna resposta a les necessitats d’actualització de les competències docents
lligades al desenvolupament professional del professorat i a les expectatives de la UB de disposar
d’una plantilla de professorat qualificada i preparada per assumir els reptes promoguts per el EEES.
http://www.ub.edu/ice/content/professorat-universitat
PROGRAMA de FORMACIÓ en DOCÈNCIA
1. Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell
Objectiu general: Aportar una formació bàsica al professorat novell i becaris amb tasques
docents assignades que li permeti desenvolupar el procés de professionalització com a
docent
universitari.
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/postgraus/masterdocencia.pdfhttp://www.u
b.edu/ice/universitat/novells
2. Formació permanent
2.1. Pròpia de l’ICE
Objectiu general: Formació per el professorat de la UB de tipus generalista, específica o
monotemàtica, en competències docents metodològica, de planificació i gestió de la
docència, comunicativa, interpersonal, de treball en equip, d’innovació. oferta general de
tallers presencials, semipresencials i en línia; jornades d’intercanvi d’experiències; bones
pràctiques docents.
http://www.ub.edu/ice/formacio/Formacio_permanent_ICE_UB_2013-2014.pdf
2.2. A demanda dels centres
Formació i assessorament a facultats i departaments de la UB que plantegen necessitats
específiques. Les demandes es canalitzen a través dels Coordinadors de formació de centre.
2.3. Actuacions especials
Formació i assessorament per atendre a necessitats institucionals, de centre, departaments
o grups de recerca.
3. Formació en tutoria
Objectiu general: Oferir formació, recursos i assessorament als coordinadors dels PAT i al
professorat tutor, per facilitar-los el seguiment dels estudiants des de la transició secundàriauniversitat fins a les sortides professionals.
4. Formació en idiomes
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Objectiu general: Proporcionar recursos i suport al professorat que ja imparteix o es prepara per
impartir docència en anglès i millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat.
Actualment només s’ofereix llengua anglesa, però està prevista la possibilitat d’oferir formació en
altres llengües.
PROGRAMA de FORMACIÓ en RECERCA i TRANSFERÈNCIA
Objectiu general: proporcionar recursos i formació per a la recerca el col·lectiu d’ investigadors
novells de la UB: personal contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase predoctoral o
postdoctoral recent.
PROGRAMA de FORMACIÓ en GESTIÓ
Objectiu general: Oferir formació en tècniques de gestió en l’entorn de la universitari i, per extensió,
en educació superior a càrrecs acadèmics i professorat UB amb responsabilitat en gestió acadèmica
o en recerca.
PROJECTES i COL·LABORACIONS
1. CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació)
Congrés biennal, organitzat per tots els ICEs i unitats de formació de les universitats públiques
catalanes. La Secció d’Universitat de L’ICE de la UB, té l’encàrrec de portar a terme la coordinació
general i el seguiment dels comitès del Congrés i del Simposi. http://www.cidui.org/
2. GIFD (Grup Interuniversitari de Formació Docent)
Grup de treball format per tots els ICE i unitats de formació de les universitats públiques catalanes.
L’objectiu del grup es contribuir a una formació de qualitat del professorat universitari per millorar les
seves competències docents. El Grup ha obtingut diversos ajuts (MECD AQU RED-U...).
http://gifd.upc.edu/
3. Portal “Bones pràctiques docents”
Projecte de col·laboració interuniversitari entre l’ICE de la UB i l’IDES de la UAB per a la millora de la
qualitat docent. El portal vol ser un punt de trobada del professorat universitari, per compartir i donar
a conèixer bones pràctiques docents que facilitin el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i
aprenentatge en contextos concrets. http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/
PUBLICACIONS
1.

Col·lecció Quaderns de Docència Universitària, editada conjuntament amb l’Editorial Octaedro,
ofereix temes de docència universitària, amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi d’experiències i la
difusió
de
bones
pràctiques
docents
del
professorat
universitari.
http://www.ub.edu/ice/llibres/docuni.htm

Colección Educación Universitaria, editada conjuntament amb l’Editorial Octaedro ofereix temes
d’actualitat en educació superior. http://www.ub.edu/ice/llibres/eduuni.htm
ACREDITACIÓ i SISTEMA DE QUALITAT
1.

El professorat que segueix els programes de formació de la Secció d’Universitat obté un certificat de
l’ICE.
Els programes de formació del professorat s’avaluen periòdicament, a través de l’Agència de
Polítiques de Qualitat de la UB, amb el suport del Servei de Qualitat Academicodocent:
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/academicodocent/avaluaci%C3%B3/programad%E2%80%99avaluaci%C3%B3-dels-plans-de-formaci%C3%B3-la-doc%C3%A8ncia-del-professorat
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Dades específiques de la Facultat de Belles Arts
Consultables a les Taules, E.4.1.A., E.4.1.B., E.4.1.C., E.4.1.D., E.4.1.E. i E.4.1.F
Al Grau en Belles Arts, els 160 professors implicats en la seva docència van desenvolupar, durant el
curs 2013-2014, un total de 238 activitats formatives, essent la mitjana de dedicació d’ 1,48 activitats
per professor.
Al Grau en Conservació-Restauració, els 48 professors implicats en la seva docència van desenvolupar,
durant el curs 2013-2014 un total de 109 activitats formatives, essent la mitjana de dedicació a
aquestes activitats de 2,27 per professor, la més elevada dels graus de la Facultat.
La mitjana d’activitats formatives del Grau en Disseny va ésser, durant el curs 2013-2014, la més baixa
de la Facultat, amb 0,79 activitats per professor, atès que els 29 professors implicats en la docència
del grau van realitzar un total de 23 activitats formatives.
El total dels 14 professors del Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració van
desenvolupar un total de 55 activitats formatives en temàtiques com la gestió de projectes, la
utilització de recursos per a la docència i la recerca. Tenint en compte el total d’activitats formatives
del professorat implicat en el màster, podem dir que la mitjana és de 3,9 activitats formatives per
professor.
El nombre total d’activitats formatives que va realizar el professorat que imparteix el Màster en
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat, van ser 30. Per tant, essent 16 el nombre de professors dedicats a
aquest ensenyament, es van realitzar una mitjana d'1,87 activitats formatives per professor durant el
curs 2013-2014.
Al màster en Producció i Recerca Artística, els 23 professors implicats en la seva docència van
desenvolupar, durant el curs 2013-2014, un total de 50 activitats formatives, essent la mitjana dels
estudis de 2,17 activitats formatives per professor.
Les directrius de formació del PDI del Centre es van recollir al Pla Estratègic de la Facultat de Belles
Arts de 2008, que no ha estat actualitat.
Aquesta posada al dia hauria de ser una acció de millora, coordinada entre l’equip deganal, el
representant de formació del Centre a l’ICE, i els responsables de les titulacions de grau i de màster
del Centre –coordinadors i coordinadores i Cap d’Estudis- i aprovada a la comissió acadèmica i a la
comissió de professorat del Centre.
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3.5 Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
3.5.1 Els serveis d’orientació acadèm ica suporten adequadament el procés
d’aprenentatge i els serveis d’orientació professional faciliten la incorporació
al mercat laboral
Tant els títols de grau com els de màsters del Centre participen en un seguit d'accions d'orientació
acadèmica en el marc de les programes desenvolupats per la Facultat i pel SAE de la UB. Entre aquests
accions cal assenyalar:
1. Participació en el Saló de l’Ensenyament
2. Jornades d’Orientació a districtes de Barcelona i a Tàrrega
3. Jornada de Portes Obertes
4. Jornada d'orientació professional
5. Sessions informatives organitzades pel SAE
6. SAE i Facultat: Seguiment d’alumnes amb problemes de mobilitat i disminucions o
problemàtiques varies
En paral·lel tots els màsters desenvolupen accions específiques
1. Sessions informatives al estudiants de la Facultat i la Universitat
2. Sessions Informatives i de benvinguda als alumnes admesos
Accions d’orientació, tant de caràcter acadèmic com professional, dirigides als alumnes de graus i de
màster que, a criteri de el CAI del Centre, donen resposta a les necessitats específiques d’aquests
estudiants, i que es detallen a continuació.

3.5.1.1 Pla d’Acció Tutorial
La Facultat de Belles Arts va establir el seu programa d’acció tutorial durant el curs 2006-07. D’acord
amb el contracte-programa 2006-08, dirigit especialment a la llicenciatura en Belles Arts i tots els seus
itineraris.
Els objectius d’aquest primer Pla d’Acció Tutorial es van recollir a les memòries Verifica de 2009 dels
tres graus a ofertar pel Centre, amb aquestes directrius:
A la fase inicial dels estudis
•

Conèixer els diferents perfils d'entrada, per a la seva adaptació als diferents perfils d'alumnes,
segons la seva dedicació a temps complet o a temps parcial

Durant el desenvolupament dels estudis
•

El correcte desenvolupament del seu recorregut acadèmic, al llarg dels diferents cursos dels
graus

A la fase final dels estudis
•

La possibilitat d'inserció laboral, amb el coneixement de la realitat professional
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El 4 de maig de 2011, la Junta de Centre aprova el PEQ 5044 50 d’Orientació a l’Estudiant, amb una
primera redacció del procés, i amb unes pautes que es van aplicar amb la implantació de les noves
titulacions de grau i va tenir un paper molt important en els cursos acadèmics de 2010-11 i 2011-12,
quan convivien la llicenciatura en procés d’extinció i els primers cursos dels tres graus.
Des de l’inici la Facultat va apostar per un PAT que aprofités les accions que, de manera natural i
generalitzada, es poden donar en l’espai de les aules, laboratoris i tallers, i aquelles d’àmbit de
Centre, assignades als tutors i tutores de cada titulació, sota la direcció i coordinació del Cap o de la
Cap d’Estudis del Centre. Una idea àmplia de tutorització en la qual, en un moment o altre del procés
de desenvolupament dels estudis, tot el PDI del Centre pot ser membre actiu del PAT.
Aquesta decisió, no obstant, ha tingut com a conseqüència una pèrdua de visibilitat del PAT del
Centre, que se solapa amb les accions derivades del Consell d’Estudis i de les Comissions
Acadèmiques dels Màsters, i insuficient seguiment i anàlisi del seu desenvolupament, dels seus
resultats i de les seves necessàries accions de millora.
El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Belles Arts inclou un conjunt d’accions d’informació,
d’orientació i de suport a l’estudiant al llarg dels seus estudis, siguin de grau o de màster.
Els seus objectius són facilitar el procés d’incorporació i d’adaptació de l’estudiant als ensenyaments
del Centre; assessorar l’estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant-li atenció
personalitzada; orientar per a facilitar l’accés de l’estudiant al món professional i/o la continuació dels
seus estudis i identificar punts forts i febles de la docència, per poder formular propostes de millora.
Així, pel curs 14/15 el web de la Facultat,
http://www.ub.edu/bellesarts/atencio_est/pla_accio.htm
informa de quins són els membres del Pla d’Acció Tutorial assignat a cada titulació de grau i de
màster, de les sessions informatives programades a cada semestre, i dels alumnes de grau a qui es
dirigeix, i el enllaços als webs dels màsters on trobar informació relativa i específica de les tutories
d’aquestes titulacions.
El responsable del PAT del Centre és el Cap d’Estudi, que, donat que la Facultat només té un Consell
d’Estudis, ho és de les tres titulacions de grau del Centre. El cap d’estudis és alhora coordinador del
PAT del Grau en Belles Arts, i que és assistit per la coordinadora del Grau en Disseny, i pel coordinador
del Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, que els hi proposen el coordinadora o la
coordinadora del PAT de l’ensenyament i dels possibles tutors o tutores.
Els coordinadors o coordinadores del PAT de les titulacions de màster recau generalment amb el
coordinador o coordinadora d’aquestes titulacions.
Al curs 14/15, l’assignació de tutors de PAT pels graus del Centre ha estat la següent:
•

Grau en Belles Arts: 16 tutors

•

Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals: 2 tutors

•

Grau en Disseny: 1 tutor del grau i 4 tutors per als grups de 1r., 2n, 3r i 4t respectivament.

Els tutors, a més de les sessions informatives, són a disposició dels alumnes, que han de contactar
amb ells per correu electrònic, amb cita concertada entre ambdós.
L’Atenció i Orientació del PAT per temes administratius, és responsabilitat del SED del Centre.
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3.5.1.2 Activitats i Accions del PAT
Les accions i activitats tutorials poden ser tant presencials com a virtuals i en ambdós casos, grupals o
individuals. Aquestes poden ser reglades i programades dins del calendari acadèmic del Centre, o
també es poden organitzar a instàncies dels coordinadors/res i tutors/res del PAT de cada titulació, o
a petició de l’alumnat
Les activitats i accions del PAT del Centre, reglades i programades dins del calendari acadèmic del
Centre, es poden classificar, des del punt de vista del desenvolupament temporal dels ensenyaments,
es poden realitzar prèviament a l’ingrés dels estudiants, a l’inici, durant el desenvolupament o en el
moment final dels seus estudis.
El sistema de comunicació i difusió pot ser mitjançant el correu electrònic, per enviament massiu des
del SED, tant de Grau com de Postgraus, o amb el suport del Campus Virtual, sigui aquest el del
Consell d’Estudis, de l’assignatura de pràctiques externes o un de nova creació específic del PAT, així
com des dels webs de les diferents titulacions de màster.

Activitats i Accions del PAT del Centre dirigides als alumnes de grau
Sessió d’acollida i informació als alumnes de nou accés
a) Sessió d’acollida
El PAT del Centre organitza i porta a terme la sessió d’acollida dels alumnes de primer curs de tots els
graus del Centre. Sessió que s’adapta cada curs al calendari de matrícula i que sempre és prèvia a
aquesta.
Els seus objectius són, principalment, informar de manera exhaustiva de tots els aspectes que poden
facilitar la incorporació dels estudiants als diferents ensenyaments que ofereix la Facultat, com ara:
edificis, instal·lacions i espais, recursos docents, organització i funcionament acadèmic i administratiu,
procediments de matrícula i beques, itineraris (a temps parcial o a temps complet), normativa de
permanència, normativa de seguretat i informació i difusió del PAT del Centre.
El nombre d’assistents, tot i que no hi ha un control estricte, la sala d’actes amb una capacitat de 160
persones (aproximadament), s’omple en aquestes sessions.
Per la tipologia de preguntes fetes al final de la sessió, es pot extreure que els alumnes han seguit les
informacions de manera correcta.
L’orientació i informació a l’estudiant que, inclou per tant, aspectes acadèmics i de procediments i
recursos. Per aquest motiu, els responsables de la sessió d’acollida i informació als alumnes de nou
accés són:
•

Àmbit acadèmic: Cap d’estudis, coordinadors i coordinadores del PAT de cada grau,
coordinadors dels ensenyaments i coordinadors/res de primer curs de cadascú dels graus

•

Àmbit de procediments i recursos: administradora de centre, cap de secretaria, membre del
pas de secretaria d’estudiants, responsable del CRAI biblioteca de Belles Arts

La presència de la responsable del CRAI biblioteca de Belles Arts significa pels estudiants de primer
curs conèixer de primera mà els fons i els serveis que ofereix, i el seu funcionament. Així com les
possibilitats de formació a mida pels diferents col·lectius de l’ensenyament, inclosos els alumnes de
tots els cursos de les diferents titulacions, que la poden sol·licitar a la següent adreça,
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http://www.ub.edu/usu/formacio/bbaa/form_amida_bbaa.html
Durant el curs 2013-2014, s’ha impartit un curs amb un nombre d’assistents reals de 25.
b) Sessió de PAT del professorat responsable de les assignatures del primer curs dels tres
graus
Els responsables d’aquesta activitat són els docents de primer curs dels tres graus i es realitza a l’aula
o taller o s’impartirà la docència.
El professorat ha de donar informació exhaustiva de l’assignatura, a la llum del pla docent, i la seva
relació amb el conjunt del Pla d’Estudis del Grau. Així mateix, s’ha d’informar a l’alumnat dels recursos
de suport docent al seu abast, com ara el Campus Virtual.
Mobilitat Internacional
L’oficina de relacions internacionals de la Facultat de Belles Arts
http://www.ub.edu/bellesarts/org/administracio/of_internacionals.htm
organitza sessions informatives pels estudiants de la convocatòria de mobilitat internacional de cada
Curs. Així mateix publica una guia de la convocatòria de mobilitat internacional, del curs vigent, amb
tota la informació necessària per fer de manera correcta tot el procés
http://www.ub.edu/bellesarts/bbaa/docs/CONVOCATORIA15_16.pdf
La informació es complementa amb el seguiment i tutorització per part dels docents, coordinadors o
coordinadores d’àrea, dels estudiants que volen fer una estada a l’estranger.
Jornada d’orientació professional
La Facultat de Belles Arts juntament amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant ha organitzat durant el curs
2013-2014 la 7a edició de la Jornada d'Orientació Professional.
http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=58595&noticiaub=BELLESARTS3
http://www.ub.edu/bellesarts/atencio_est/docs/belles_arts.pdf
El seu programa ha prioritzat la presentació de les associacions/col·legis professionals més
representatius, la presentació de l’oferta de màsters i doctorats del Centre, i els serveis
d’assessorament personalitzats i formació en competències del Servei d’Atenció a l’Estudiant, amb un
nombre d’inscrits de 89 alumnes.
La valoració de la Jornada d’Orientació Professional ha estat de 7,5, d’interès general, i de 7,4 de grau
de satisfacció.
Altres accions d’orientació acadèmica i professional
a) Jornada de portes obertes
La jornada de portes obertes, adreçada a alumnes de Batxillerat i CFGS, i altres persones interessades
a cursar qualsevol dels graus que s'imparteixen a la Facultat, s’organitza entre Futurs UB i la Facultat
de Belles Arts i se celebra cada any, durant un dia del mes d’abril. Els responsables dels diferents
ensenyaments i l’Administració de Centre convoquen a la Sala d’Actes de la Facultat als interessats i
exposen els programes formatius i de mobilitat dels diferents graus, així com de les sortides
professionals, entre d’altres.
La sessió es completa i complementa amb la visita guiada als diferents tallers i laboratoris de les
diferents titulacions, i a les instal·lacions i serveis comuns del Centre.
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b) Sense Títol
Sense Títol és una iniciativa del Centre, que es va iniciar l’any 2002, i que s’organitza al setembre de
cada curs acadèmic.
Des de la implantació de les noves titulacions de grau de la Facultat, el seu objectiu és mostrar una
selecció dels Treballs de Fi de Grau més significatius dels alumnes que van finalitzar els seus estudis el
curs precedent. Als diferents àmbits del Grau en Belles Arts (Pintura, Dibuix, Escultura, Imatge,
Gravat, etc.) i del Grau en Disseny i en Conservació-Restauració de Béns Culturals, amb un únic àmbit,
s’escullen aquestes obres que seran exposades en diferents espais dels edificis de la Facultat.
La tria es realitza entre els TFG amb una puntuació més alta, pel seu interès i significació.
Aquests treballs són, alhora, un material de presentació al món professional dels alumnes que
acaben, però també la mostra de les possibilitats de desenvolupament del mateix alumnat i de la
riquesa de les opcions que tenen els estudis de grau de la Facultat.
Sense títol és una activitat que té com a responsables tant els docents, tutors i tutores del TFG, com
l’alumnat de quart, així com els representants dels diferents àmbits i titulacions de grau de la Facultat,
representats a la Comissió de Cultura del Centre, que és qui ho organitza, sota la direcció de la
vicedegana de cultura i estudiants de la Facultat.
Sense Títol, per tant, es pot considerar com una activitat que uneix el final d’un procés
d’ensenyament-aprenentatge amb l’inici d’un l’altre, essent els mateixos alumnes que acaben i les
seves obres qui mostren el final d’un procés acadèmic i l’inici del professional. En la primera opció, les
obres exposades són, alhora, matèria de suport docent per les primeres sessions de moltes de les
assignatures del grau.
L’inici professional és evident, ja que el fons patrimonial de la UB, PATRIM, es nodreix de les
adquisicions escollides entre les obres exposades a cada edició del Sense Títol.
Accions especials, a petició de l’alumnat
Com acció específica, al Grau en Disseny es van realitzar, durant el curs 2013-2014, dues reunions
amb els delegats i representants dels estudiants de cada curs, els quatre tutors dels diferents cursos,
el Coordinador de PAT del Grau, la coordinadora de la titulació, el cap del departament i el cap
d'estudis. A la primera reunió, els estudiants, per cursos, van exposar els problemes sorgits en el
desenvolupament del curs, les seves preocupacions i dubtes. Entre ells van sorgir, sobretot entre els
estudiants de primer curs, qüestions relatives a com les matèries compartides amb BBAA podien
beneficiar la pràctica professional dels dissenyadors. Els professors participants van exposar per què
totes aquestes assignatures formen part de la formació integral d'un dissenyador i que és necessari
cursar-les als primers cursos per tenir eines suficients per desenvolupar les tasques pròpies de la
disciplina. Els estudiants dels darrers cursos van donar la seva valoració positiva d'aquestes
assignatures pròpies de la pràctica artística en relació a que quan un estudiant es matricula en un
ensenyament de disseny desitja dedicar-se íntegrament a dissenyar sense valorar que necessitarà
molts coneixements previs. En relació a tot plegat es va acordar fer alguna proposta que propiciés una
major comunicació entre els estudiants dels diferents cursos per afavorir una bona informació pels
dels primers cursos.
Un altre tema d'interès va ser la informació a la web dels estudis. Tot i que la informació del Centre és
correcta, es va acordar evidenciar encara més que estudis de Grau en Disseny són generalistes, sense
cap especialitat, per evitar que cap estudiant es matriculés a primer curs sense assabentar-se bé del
tipus d'estudis a cursar. També es va demanar informació en referència al contingut d'algunes
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optatives i sobre el funcionament de les pràctiques curriculars optatives que van ser contestades
directament pels tutors.
A la segona reunió realitzada, es van donar pautes per a solucionar les qüestions i informació sobre
les accions realitzades, que es va concretar en la proposta de fer unes Jornades de disseny, en les que
participessin tots els estudiants dels diferents cursos, per tal de propiciar més informació entre ells,
en les que participessin ex-alumnes de trajectòria professional reconeguda, professors
conferenciants, alguns estudiants mostrant projectes d’excel·lència i persones externes de prestigi
dins el camp del disseny. Aquestes Jornades de disseny, realitzades durant l'abril de 2015, han estat
un èxit de participació voluntària dels quatre cursos del grau, professors i ex-alumnes, i els estudiants
n'han manifestat una gran satisfacció. En referència a la informació oferta als estudiants de nou
ingrés, i per evitar que cap estudiant es matriculés sense haver llegit bé les descripcions d'aquest
ensenyament al web de la Facultat, les propostes de millora plantejades van ser remarcar
especialment el caràcter generalista a les Jornades de Portes Obertes de la Facultat (realitzades el 17
d'abril de 2015, on ja es va fer èmfasi especial a aquest aspecte) i a totes les sessions informatives
ofertes pel centre.

Activitats i Accions del PAT del Centre dirigides als alumnes de màster
Des d'un punt de vista operatiu i donat el sistema de preinscripció- acceptació regulat per la UB, la
orientació acadèmica dels màsters es fonamenta en
1. La informació en el web específic de cada màster i en el general de la UB
2. El seguiment de l'estat de preinscripció de l'estudiant en la intranet dels Màsters. Això suposa

un seguiment, a vegades presencial, però moltes vegades mitjançant e-mail. En aquest
seguiment, en la part administrativa, col·labora la SED de la Facultat.
3. Un cop acceptat l'estudiant es fa un seguiment del procés d'aportació de la documentació

necessària per a la matrícula, amb la col·laboració de la SED
4. En el moment de la matriculació la tutorització per part del Coordinador/a i dels professors

del Màster és fonamental per tal d'establir la programació acadèmica de l’estudiant que es
reflexa en la matrícula.
5. Un altre punt important de l'orientació acadèmica és el moment de publicar i tutoritzar

l'elecció del tema i tutor del TFM.
6. Els màsters que disposen de convenis d'intercanvi internacional realitzen sessions

especialitzades per a informar als estudiants de les possibilitats de l'intercanvi, al temps que,
en coordinació amb l'Oficina de Relacions Internacionals fan el seguiment i tutorització dels
estudiants estrangers que poden gaudir de l'intercanvi.
7. Una altra activitat de tutorització important de tots els màsters es produeix en el moment de

la finalització dels estudis. Aquesta tutorització es relaciona d'una banda en orientar vers les
possibles sortides professionals, però també en relació a la continuïtat dels estudis en el cicle
de Doctorat. En aquest sentit un aspecte important de la tutorització es refereix les
informacions vinculades amb beques de recerca, grups de recerca (de la Facultat i de la
Universitat), projectes de recerca actius que són la clau per a poder presentar candidatures
de beques, programes de doctorat de la Facultat i de la Universitat.
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Màster en Direcció de Projectes de Conservació -Restauració
a) Orientació Acadèmica
La pàgina web del màster és la primera via que els estudiants utilitzen per conèixer l’estructura
acadèmica del mateix. Les primeres accions d’orientació acadèmica es fan a través de les consultesrespostes via e-mail a tots els possibles estudiants interessats que consulten el web del màster i que
tenen dubtes, especialment sobre els estudis previs necessaris i els criteris d’admissió. En el cas
d’aquest màster aquestes consultes tenen un cert volum ja que hi ha forces estudiants que provenen
d’altres àmbits interessats en fer el màster però que no tenen els estudis previs necessaris. Altres
qüestions d’aquesta fase de consultes prèvies a la preinscripció estan relacionades amb els horaris i la
possible compaginació amb l’activitat laboral, la durada dels estudis i les possibilitats de fer els 60
crèdits en més d’un curs acadèmic. Si aquestes consultes provenen d’altres països s’intenta donar
resposta en l’idioma més adequat (castellà, italià, francès i anglès).
Tota aquesta fase de consultes i respostes té com a finalitat tenir un llistat de preinscrits que
començaran a rebre una orientació acadèmica més específica abans de matricular-se mitjançat dues
sessions informatives que s’anuncien a la pàgina web del màster i de les que s’informa via e-mail a
tots els estudiants que han fet consultes o que estan preinscrits.
Les dues sessions informatives es programen una en el mes de juny, de caire més general per donar a
conèixer el màster a possibles interessats que potser ja han fet consultes o estan preinscrits, i una a
principis del mes de setembre, més detallada sobre els processos de matrícula, tutorització, horaris i
compaginació.
Entre aquestes dues sessions s’acaba de perfilar, dins els marges i franges prefixades, el calendari,
horaris i aules que es van publicant al web del màster.
Durant la setmana de matrícula (segona o tercera setmana de setembre) es fixen tres matins en què
el coordinador tutoritzarà els estudiants per a l’elecció d’assignatures i semestres, és a dir per al
procés de matriculació. Aquest és un procés important en la definició del currículum personal de
l'estudiant, especialment respecte a les optatives i a la temporització que s’adequarà a cada
estudiant. En aquest sentit, molts estudiants del màster prefereixen fer una dedicació a temps parcial
i deixar la matriculació del TFM pel següent curs.
En aquestes sessions de tutorització el coordinador signa un document on consten les assignatures
amb què l’estudiant pot anar, dins aquestes mateixes franges horàries, a fer la matrícula. Si apareix
qualsevol problema en el procés es podrà resoldre en aquests moments amb la presència de
l’estudiant, l’administratiu encarregat de la matrícula i el coordinador.
En aquests moments en què l’estudiant ja està matriculat, coneix el coordinador i el personal de
l’oficina, si sorgeix qualsevol consulta abans de l’inici de les classes totes aquestes vies permetran
resoldre els dubtes que puguin aparèixer.
Al llarg del desenvolupament de les activitats acadèmiques, es manté un contacte personalitzat amb
els estudiants en referència, no només al seu desenvolupament acadèmic, sinó també al seu
desenvolupament i adaptació personal a un entorn nou.
Abans de finalitzar el primer semestre, o abans d’iniciar el segon en els casos en què l’estudiant dilati
els seus estudis, s’inicien les gestions per programar el període de pràctiques externes. A partir del
llistat d’institucions amb què es té conveni els estudiants fan la seva tria tot i que cap la possibilitat,
cada cop més freqüent, que els alumnes facin propostes d’altres institucions amb les que els
interessaria fer la seva estada de pràctiques. Aquest procés implica un procés de tutorització entre el
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coordinador i els alumnes. Tota la gestió del calendari de dedicació a les pràctiques i les dades
necessàries pel conveni es fan en un procés de tutorització entre el coordinador o una comissió de
professors delegada per aquesta finalitat.
Pel que fa al procés d’orientació per a la realització del TFM és força habitual que els estudiants ja
tinguin preferència per alguna temàtica concreta, sigui perquè ja són professionals especialitzats o
sigui perquè en el període de pràctiques externes hagin trobat un tema que tenen interès en
aprofundir. En tot cas aquest procés està coordinat pel coordinador del màster mitjançant consultes
presencials o via e-mail amb el propi coordinador i amb els diferents professors que tindran càrrega
docent assignada per tutoritzar els TFMs.
A través del correu electrònic els estudiants reben informació sobre activitats (cursos, conferències,
seminaris...) així com de les beques que podrien ser del seu interès.
b) Orientació professional
El contacte amb les institucions on els estudiants realitzen el període de pràctiques és una via de
possibilitats laborals. En tot cas la situació laboral d’aquests anys no ha estat molt propícia per a la
inserció laboral però el caràcter, les assignatures i les activitats del màster potencien el contacte amb
el món professional.
En aquest sentit, especialment la realització dels TFM ha generat algun encàrrec de feina puntual
quan la institució ha estat interessada en la continuïtat d’una tasca endegada arran d’un treball final
de màster.
Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
a) Orientació Acadèmica
Les accions d'orientació acadèmica del màster s'inicien abans del procés de preinscripció. Per
exemple, aquest curs hem rebut més de 60 e-mails d’interès abans d'obrir el procés. En aquest cas es
particularitza l'atenció a l'estudiant responent a les preguntes i dubtes que tenen. La majoria
d'aquestes preguntes es refereixen a temes de l'estructura acadèmica del màster (en tenir 90 ECTS hi
ha vegades que pels estudiants és difícil entendre l'estructura semestral). D'altres qüestions giren al
voltant de les titulacions d'accés, de la finalització d'estudis en el cas d'alguns estudiants que estan a
punt de finalitzar els seus graus. Donat que hi ha consultes d'arreu del món les respostes s'intenten
donar en castellà i, en el cas de ser precís, en anglès.
Un cop es realitzen les preinscripcions i les admissions, el següent pas en l’orientació acadèmica,
també molt personalitzada, es refereix tant a problemes de visats i legalització de documentació- amb
el suport de la SED - com a l'orientació curricular pròpiament dita. L'inici del primer curs és amb unes
sessions d'acollida als estudiants en les que s'expliquen tant els temes referents a l'organització
acadèmica del curs com a la logística (residència, documentació de policia, etc.) que els nostres
estudiants necessiten.
La tutorització de matrícula és un pas important en la definició del currículum personal de l'estudiant.
No té cap problema per les obligatòries però si respecte a les optatives que ajuden a configurar un
currículum personalitzat i adient a cada estudiant. A aquest respecte, també es fonamental el consell
sobre la temporització del estudis, dons alguns estudiants, donades determinades circumstàncies
personals i acadèmiques, poden requerir de passar a temps parcial. Això és molt freqüent en el tercer
semestre de realització del treball final.
Al llarg del desenvolupament de les activitats acadèmiques, es manté un contacte personalitzat amb
els estudiants en referència, no només al seu desenvolupament acadèmic, sinó també al seu
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desenvolupament i adaptació personal a un entorn nou. En aquest sentit la disposició espacial de
l’aula-taller al costat del despatx del Centre de Recerca POLIS (el nucli del professorat pertany a
aquest centre i al SGR Art, Ciutat, Societat) permet un contacte molt directe i fluid amb els estudiants.
El mateix succeeix en les diverses classes que es desenvolupen a peu de carrer, facilitant la
convivència entre el professorat i els estudiants.
En el segon semestre s’inicia un procés de seguiment força interessant i que dura pràcticament 5
mesos, referit a l’elecció del TFM. Un cop es publica la llista d’ofertes de treball, es demana als
estudiants que formulin una primera aproximació al tema que voldrien treballar. El coordinador del
Màster i els professors del PAT supervisen el procés que té dues vessants. Una pròpiament acadèmica
que conclou amb l’elecció del treball. Una altra, vinculada amb la primera, de caire d’orientació
professional. Els estudiants reben suggeriments en relació a la seva elecció de treball que tenen en
compte les seves condicions inicials (titulació d’entrada), les seves expectatives d’inserció laboral i les
seves competències observades al llarg de les assignatures del primer semestre.
Mitjançant els campus virtuals de les matèries, els estudiants reben una constant informació sobre
activitats (cursos, conferències, seminaris...) així com de les beques que podrien ser del seu interès.
b) Orientació professional
En el tercer semestre, dedicat fonamentalment a TFM, la tutorització respecte a sortides
professionals es una activitat permanent i personalitzada. Com hem comentat en altres apartats el
màster orienta cap a unes possibilitats de feina difoses que depenen en bona mida de les titulacions
anteriors dels estudiants i del país en el que hauran de desenvolupar la seva actuació professional. En
aquest sentit l’elecció del treball final es clau en l'orientació futura professional dels estudiants doncs
els hi permet afinar el camp de pràctica professional / investigadora cap el que es poden orientar.
Màster en Producció i Recerca Artística
a) Orientació Acadèmica. Atencions als alumnes de Nou ingrés
Des de la coordinació del Màster, i d’acord amb el Consell del màster Producció i Recerca Artística, es
considera que el fet de gestionar i estructurar les múltiples variables naturals del Màster, es en si un
Projecte Integral de Tutorització (Seguint el model ART PRACTICE RESEARCH dels màster europeus).
Es un acord de paraula i de compromís d’actuació que no ve recollit en cap document específic
concret, però queda reflectit en el calendari d’horaris amb l’especificació de tutories i accions
informatives, que s’activa des de la preinscripció, entenent que aquest procés ha de ser molt curos
amb la selecció dels sol·licitants i alhora, reconduir possibles denegacions d’ingrés, mitjançant
recomanacions i aclariments sobre la orientació acadèmica del màster, vers una consolidació dels
projectes presentats i confluència amb les directrius plantejades al màster, a fi que siguin acceptats
en el curs acadèmic següent. Per tant, el servei d’informació i recopilació de dades dels sol·licitants i
alumnes de nou ingrés del Màster Producció i Recerca, es manté actiu al llarg de tot l´any, fent un
constant seguiment de les peticions particulars i/o personalitzades, així com dels deures i drets en
relació a l’estructura del màster a cursar pels sol·licitants de nou ingrés, mitjançant entrevistes
programades (si son residents a la ciutat) i via mail en el cas de ser residents estrangers.
Tant des de la Coordinació del Màster, com des de la coordinació de cada una de les línies
d’especialitat, així com des de els tutors assignats per a cadascuna de les assignatures i per al
pràcticum, com per els tutors assignats al Treball Fi de Màster, es vetlla pel compliment d’aquest Pla
Tutoria Integrat del Màster Producció i Recerca Artística, com s’esmenta a l’inici d’aquest apartat.
Tant des de la Coordinació del Màster, com des de la coordinació de cada una de les línies
d’especialitat, així com des de els tutors assignats per a cadascuna de les assignatures i per al
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pràcticum, com per els tutors assignats al Treball Fi de Màster, es vetlla pel compliment d’aquest Pla
Tutoria Integrat del Màster Producció i Recerca Artística.
c) Accions durant el desenvolupament dels estudis del màster Producció i Recerca Artística
Activitats de presentació del Màster (sobre el funcionament Docent)
-Pel que fa als alumnes de Primer Curs:
S’ha cregut oportú iniciar les activitats docents del Màster per als estudiants de primer any, amb dues
jornades que es configuren a partir d’ una presentació conjunta de l’equip de professors i els
plantejaments docents, seguida d’una mútua presentació dels estudiants de primer any mitjançant
l’exposició pública (via digital) de cada un dels projectes personals davant l’equip docent i la resta
d’alumnes.
Amb aquesta pràctica, s’aconsegueix activar estats d’empatia que afavoreixen la estructuració del
grup, tant per afinitats com per la manifestació d’individualitats que hauran de conviure amb la
dinàmica del grup
El fet de mantenir una comunicació activa amb l’alumne, ha estat i es una de les principals
motivacions de la Coordinació del Màster, davant la complexitat que es genera amb l’inici de
l’activitat docent (Cada semestre es configura amb formats d’horaris diferents) Es proporciona cada
curs, als alumnes, un calendari nou i complet amb les classes i activitats del Màster, diferenciat per
cadascun dels 3 Semestres del Màster.
De la mateixa manera, es consideren les accions pertinents, adreçades a donar suport a l´alumnat
amb característiques o perfils específics, així comi accions adreçades específicament a informar,
tutoritzar, si cap, de manera més personalitzada i donar suport a estudiants estrangers.
-Pel que fa als alumnes de Segon Curs:
Tal com s’ha especificat anteriorment, la concepció del Màster Producció i recerca Artística,
contempla qualsevol activitat de relació, informació amb l’alumnat com un procés de Tutorització
Integral implícit i generalitzat en cada un dels processos que van de la preinscripció fins al termini dels
estudis, Aquestes accions, son incrementades en el segon any, tant en la vessant docent com en la
vessant que s’estableix amb centres i entitats, museus i/o galeries del circuit professional de la ciutat i
amb la presència d’agents, caps i directors del mateixos a fi d’informar i donar a conèixer als alumnes
les particularitats de cada centre i/o institució, així com els perfils necessaris dins l’àmbit professional.
El resultat, es orientar i ajudar a incrementar el rendiment acadèmic, especialment respecte a
l’itinerari curricular i a l’ampliació de l’horitzó formatiu siguin aquests de caire docent, administratiu o
de relació amb institucions, entitats i/o circuits professionals o culturals.
En el cas dels alumnes de segon curs del màster, son de nou rebuts pels equips de professors i se’ls fa
partícips de la programació i planificació dels estudis del segon any, en el que hauran d’optar per una
de les dues especialitzacions en que es dobla el màster (Art i Contextos Intermèdia A.C.I. ó bé, Art i
Tecnologies de la Imatge A.T. I. )
Actuacions per fer arribar als estudiants informació d’interès
• Es fan activitats de presentació de les dues Especialitats (per part dels corresponents
coordinadors i amb l´equip de professors de cada línia per separat), de dues hores cadascuna,
cada mes de Setembre.
•

Les respectives Coordinadores de línia, la setmana següent, tenen 1 dia concret de despatx
per tutoritzar als alumnes i signar-los-hi el full /vistiplau de les assignatures a les que es
matricularan (que es passa a Secretaria).
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•

L’alumne és informat tot l´any de les activitats (exposicions d´art, conferències, Seminaris)
d´interès, que es realitzen dins i fora de la Facultat: en un panell informatiu del Màster i via
mail.

•

Se l´informa d´altres temes d´interès com: convocatòries d´estàncies formatives (programes,
cursos, tallers a Barcelona i altres ciutats), se l´ informa de convocatòries de Beques
(acadèmiques , i externes: d´ampliació d´estudis formatius i de producció artística).

•

Es fan accions de formació i orientació per a la inserció professional i per a la continuïtat en
altres estudis (amb experts convidats). La informació a l’alumnat, es produeix en el tracte
directe amb ell, a mes, de l’esmentat panell, les vies mail, i les informacions gestionades des
de la Secretaria de Màsters. Es el resultat d’un tracte de proximitat i de considerar, que el fet
de gestionar i estructurar les múltiples variables naturals del Màster, es en si un Projecte
Integral de Tutorització, segons s’explica a l’inici de les especificacions d’aquest estàndard pel
Màster producció i recerca

•

Se´ls informa de la pròpia “Beca per alumnes postgraduats”, específica del Màster: Beca Suñol
i la Beca Han Nefkens (exclusives pels alumnes que es post-graduen en el Màster, i vinculades
a la UB per Conveni).

A més, el Màster ha promogut , des dels seus inicis (i des de les seves dues especialitats) accions d’
exposició i difusió pública dels Treballs Final de Màster, en Centres d´art públics i privats de la ciutat
de Barcelona, en Museus de Catalunya i en convocatòries estatals i de l´estranger, a les quals els
alumnes del Màster estan accedint amb gran facilitat.
Sobre la satisfacció de l’alumnat
El seguiment i l’atenció personal, constitueix un dels valors mes apreciats pels alumnes del Màster
Producció i Recerca Artística, per altre banda, la participació de l’equip de professors del Màster en
les activitats d’atenció a l’alumne programades per el centre, garanteixen una visió en conjunt de
necessitats, valors i actituds a conduir vers els alumnes i les seves necessitats.
Cal esmenar el complert acord des de el Consell de Màster, sobre el que s’indica en el text general,de
l’estàndard 2 en relació als espais i les seves condicions, així com en el continuat esforç del
professorat del centre en mantenir una dignitat en els equipaments, que sovint es fa difícil de
mantenir en les circumstàncies pressupostàries actuals
Sobre la satisfacció dels estudiants, s’inclou el link de les enquestes d’opinió, que tant en l’apartat
d’assignatura, com en l’apartat de professorat dona la mesura del grau de satisfacció
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_1314/M090B.pdf
Orientació professional
La situació d’inserció laboral depèn més de la situació del sector cultural i artístic, que no pas
d’accions que es puguin direccionar des de la Universitat –en general- Particularment, totes les
activitats del Màster Producció i Recerca Artística, son direccionades vers la pràctica i recerca
artística, en aquest aspecte, cal remarcar la creixent activitat auto gestionada tant, en l’àmbit
individual, com col·lectiu, així com la presència dels nostres egressats en el circuit cultural i expositiu
de la ciutat, cal esmenar, el suport de centres de producció i creació que configuren un important
incentiu a la pervivència cultural i artística de Barcelona i el territori .
Tanmateix, degut al caràcter innovador dels estudis, els egressats han demostrat una alta capacitat
per generar auto-empreses de creació que ajuden a mantenir el teixit d’activitat cultural dins la
societat
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3.5.1.3 Punts febles del PAT del Centre i Propostes de millora
Del Pla d’Acció Tutorial, en el seu conjunt, no tenim retorn del grau de satisfacció de l’alumnat i de les
possibles millores que podrien proposar.
Al llarg de la implementació dels títols de grau, el Consell d’Estudis i els representants dels estudiants
en aquest òrgan col·legiat han estat, de fet, els responsables de recollir les opinions i de proposar les
millores, que, a priori, es podrien considerar competències del PAT.
Caldria per tant, redefinir les competències de cada àmbit, i dels seus punts de confluència, previ a
l’inexcusable balanç de punts forts i febles del PAT de la Facultat i de les necessàries propostes de
millora, que relacionem a continuació

Punts febles
•

Manca d’un coneixement clar de l’abast i de les accions del PAT del Centre per part del PDI, el
PAS i els estudiants.

•

La informació que hi apareix al web es redueix al nom dels tutors i al calendari de les accions
més importants, i només relatives als graus.

•

No es recull la satisfacció del PAT, ni en les accions programades ni en el seu conjunt, a
excepció de la Jornada d’Orientació Professional, amb un qüestionari que elabora i recull el
SAE

•

La informació i l’avaluació del PAT es fa sense la suficient visibilitat en el Consell d’Estudis i en
la Comissió Acadèmica del Centre.

•

No s’ha fet una anàlisi exhaustiva dels punts febles del PAT i de les possibles propostes de
millora.

Accions de millora
•

Donar un espai específic al Web de la Facultat, amb tota la informació relacionada amb el
PAT: definició, objectius. àmbits d’actuació, modalitats, activitats i accions amb el seu
calendari, responsables, recursos d’informació, comunicació i difusió.

•

Possibilitat de crear un espai específic de PAT dins del Campus Virtual

•

Clarificació del PAT, en tant que és de Centre i que ha d’incloure tant el PAT de Graus com de
Màsters.

•

Difondre de manera clara i efectiva l’existència del PAT a tots els col·lectius del Centre

•

Necessitat de fer un seguiment i avaluació del PAT a tots els col·lectius que hi intervenen, amb
l’elaboració de qüestionaris i enquestes de satisfacció del seu conjunt, i de cadascuna de les
activitats i accions desenvolupades

•

Elaboració sistemàtica dels informes d’avaluació del PAT, general i específic dels graus i dels
màsters, i la seva presentació, respectivament, al Consell d’Estudis i a la Comissió Acadèmica
dels Màsters

•

Anàlisi de l’informe i recollir les possibles propostes de millora
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Accions de millora que s’han començat a implementar en aquest curs 2014-15, com ara la clarificació
de l’abast del PAT i de la seva visibilitat al Web del Centre.

3.5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a
les característiques de la titulació.
La Facultat de Belles Arts disposa dels recursos materials suficients pel nombre d’estudiants i per a les
característiques de les titulacions de grau i màster que programa.
Els espais de docència del Centre, a més del CRAI Biblioteca de Belles Arts, estan repartits en 5
edificis, l’edifici Principal, l’Annex d’Escultura, Edifici Menjadors, l’Edifici Parxís i l’edifici Adolf
Florensa. Segon les seves característiques, les activitats i els serveis del Centre s’han distribuït en un o
un altre edifici. Les activitats docents inclouen les més teòriques, en aules tipus, similars a les d’altres
ensenyaments, i els laboratoris i els tallers, per a les activitats experimentals, que es poden
complementar amb espais expositius o laboratoris específiques de l’àmbit, i que comparteixen en
alguns casos grups i projectes de recerca, que es concreten en els següents,.

3.5.2.1 Espais
•

Aules d’activitat teòrica o teòric-pràctic, amb capacitats des de 25 alumnes a 100, 16

•

Aules específiques de màster: Màster en Producció i Recerca Artística. Màster en Disseny
Urbà: Art, Ciutat, Societat. Màster en Creació Artística Contemporània

•

Aules Taller Polivalents, assignatures 3r i 4art

•

Aules d’Informàtica, 3

•

Tallers específics: d’Imatge, Maquetes, Materials Tous, Metalls i Foneria, Pedra, Fang,
Ceràmica, Pintura

•

Aules Taller de: Dibuix, Fotografia, Vídeo, Conservació-Restauració de Béns Culturals,
Disseny,

•

Laboratoris de docència: Disseny, Fotografia, Gravat i Impressió, Serigrafia. Mèdia

•

Laboratoris de docència i recerca: Laboratori de Química, Musis, Raig X, UV, IR, docència i
recerca, Microscopis, Imarte, TIGA, Art Sonor, Espai de Recerca de Belles Arts

•

Aules docència i exposició: Àgora, Miró, Kantor, Luoise Burgeoise, Espais de Projeccions

•

Aula d’usuaris d’informàtica

•

Aula Seminari

•

Sala d’Actes

•

Sala de Juntes

•

Sala d’Exposició

•

Sala de Coordinació de Graus

•

Espai d’Estudiants: Estudi i Carmanyola
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3.5.2.2 CRAI. Biblioteca de Belles Arts
El CRAI Biblioteca de El CRAI Biblioteca de Belles Arts dóna suport al programa docent i de recerca de
les diferents titulacions de la Facultat.
El seus Fons contenen 20.000 llibres, 211 títols de revistes, obres de referència, còmics, vídeos, DVD’S
i CD’S.
Els seus equipaments consten de 2 sales de treball; 1 aula d’informàtica, amb 19 ordinadors; 2
monitors de TV; 1 monitor de vídeo; 1 lector de microfitxes; 1 escàner a nivell d’usuari; 1 escàner de
treball intern i 1 taula de reproducció de fotografies.
La Sala de Consulta consta de 240 punts de lectura i 10 ordinadors de consulta de sala.

3.5.2.3 Valoració dels Espais del Centre
Els Espais del Centre presenten certs problemes d’adequació, en quant les seves característiques,
condicions ambientals i estat de conservació, a les activitats que si desenvolupen, i de dispersió de les
seves activitats docents, administratives i de recerca en sis edificis diferents.
Problemes ja plantejats l’any 2004, i que s’havien de resoldre amb una “Proposta d’ampliació i
remodelació d’espais de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona”, que havia d’iniciarse el 2008, amb el Pla d’Inversions Universitàries, ajornat al 2010, i que ha decaigut per manca
d’inversions, sine die.
Aquesta situació, queda reflectida de manera clara en la valoració que els estudiants fan sobre les
instal·lacions del Centre. Totes elles, inferiors a la mitjana de la UB, i sense arribar al 2 en el cas de les
sales d’estudi, les sales de treball en grup de la Biblioteca i de tots els ítems de les aules.
La valoració, tant a la biblioteca com en general, dels espais d’estudi dels estudiants, indiquen una
necessitat de millora relacionada amb els espais adients a les activitats autònomes dels alumnes de
les titulacions de la Facultat de Belles Arts. Situació que ha estat solucionada, en part, durant el
present curs, amb l’espai específic per l’alumnat dels graus, habilitat a l’edifici de Menjadors, .i de
manera òptima als màsters que disposen d’espai de treball propi: Màster en Producció i Recerca
Artística. Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat. Màster en Creació Artística Contemporània.
Quant a la valoració de les aules, a les Enquestes d’opinió sobre les assignatures, i sobre el professorat
de grau i de màster, (Veieu Taula 5.5. i Taula 5.6.)., l’alumnat de la Facultat considera que “Els espais i
equipaments han estat els adients per a les activitats dutes a terme”, amb una valoració superior
entre el 5,5 i el 7,86, i que “El material d’estudi i de consulta proposat (bibliografia, documents,
recursos didàctics, etc., han estat útils per a l’aprenentatge de l’assignatura”, amb una valoració entre
5,77 i el 8,81.
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_1011/M0907.pdf
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/centresub/belles-arts,
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/avaluacio/enquestes-dopinio-de-lalumnat-informes-agregats,
Graus
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_1314/G1001.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_1314/G1003.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_graus_1314/G1002.pdf
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http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_1314/M090B.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_1213/M0902.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_1213/M0907.pdf
http://www.ub.edu/gtr/documents/enquestes/enq_ens_masters_1314/M090B.pdf
Possiblement, aquest canvi en positiu, des de l’Enquesta als estudiants sobre serveis, activitats i
instal·lacions de la UB. Edició 2014, a la d’opinió sobre les assignatures de grau i de màster, sigui
conseqüència directa de les accions específiques dels departaments, de les coordinacions de les
titulacions de grau i màster i del professorat responsable de la docència, en la millora i adequació de
l’espai docent a les activitats que si desenvolupen.

3.5.2.4 Accions de Millora
Malgrat l’escàs pressupost, el Centre manté, dins del Pla d’Inversions Universitàries de la UB i de les
seves possibilitats de cofinançament, un seguit de millores dels edificis i de les seves instal·lacions
dirigides a la seguretat, la confortabilitat, la dignificació i l’adequació dels espais als diferents tipus
d’activitats docents.
En aquest sentit, s’està treballant en la posada a punt del nou edifici annex d’escultura, dels seus
espais per a pedra, foneria, ceres i metalls. A l’edifici principal, s’han fet millores d’adequació del
taller de materials tous i d’una aula polivalent pels Graus en Disseny i en Conservació-Restauració de
Béns Culturals.
A l’edifici menjador s’ha adaptat l’espai carmanyola, amb l'objectiu que sigui un espai de treball i
estudi, obert i gestionat pels mateixos alumnes i s’han fet les accions necessàries perquè el seu jardí
pugui tenir un ús com a espai de docència i d’activitats culturals.
En aquest curs 2014-15 s’ha començat a elaborar la reforma i adequació dels tallers de Gravat.
Projecte que, possiblement, iniciï la seva realització el pròxim curs 2015-16.
Projectes que se sumen a la instal·lació d’una escala d’emergència a l’edifici Parxís i reparació de la
teulada. Acció prèvia a la instal·lació d’un sistema de climatització.
Accions, en definitiva, que intenten pal·liar les mancances ja detectades, com s’ha referit a l’apartat
de valoració dels espais, ja en 2004 i que demanaven la construcció urgent d’un nou edifici.

Taula 5.1. Valoració general dels serveis de biblioteca
Valoració
Arts

biblioteca

Belles

Valoració Mitjana UB

Espais de la biblioteca

2,83

2,91

Serveis que ofereix la biblioteca

2,89

3,08

Recursos d’informació en paper

2,60

2,97

Recursos d’informació electrònics

2,69

2,85

Sales de treball en grup

1,98

2,37

Tracte personal

2,98

3,04
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Valoració global

2,84

3,03

(Font: Enquesta als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB. Edició 2014. Escala de valoració d’1 a 4)

Taula 5.2. Valoració de les aules
Valoració aules Facultat de
Belles Arts

Valoració aules mitjana UB

Espai disponible

1,82

2,42

Qualitat i adequació del mobiliari

1,55

2,10

Qualitat de les instal•lacions

1,61

2,26

Recursos docents

1,97

2,50

Valoració global

1,77

2,35

(Font: Enquesta als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB. Edició 2014. Escala de valoració d’1 a 4)

Taula 5.3. Valoració de les aules informàtica
Valoració
aules Valoració aules mitjana
informàtica Facultat de UB
Belles Arts
Espai disponible

2,28

2,31

Qualitat de les instal·lacions

2,23

2,34

Recursos

2,18

2,38

Valoració global

2,24

2,44

(Font: Enquesta als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB. Edició 2014. Escala de
valoració d’1 a 4)
Taula 5.4. Valoració de les sales d’estudi
Valoració sales d’estudi Valoració aules mitjana
Facultat de Belles Arts
UB
Qualitat de les instal·lacions

1,76

2,45

Horari

1,81

2,49

Disponibilitat de llocs per a
l'estudi

1,66

2,17

(Font: Enquesta als estudiants sobre serveis, activitats i instal·lacions de la UB. Edició 2014. Escala de
valoració d’1 a 4)

Taula 5.5. Resposta a la pregunta
“Els espais i equipaments han estat els adients per a les activitats dutes a terme”
Primer
Semestre

Segon
Semestre
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Grau en Belles Arts

6,85

6,64

Grau en Conservació-Restauració de Béns 6,06
Culturals

5,75

Grau en Disseny

5,47

6,28

Màster en Disseny Urbà, Art, Ciutat Societat
(curs 12/13)

8,62

Màster en Direcció Projectes de ConservacióRestauració

6,04

Màster en Producció i Recerca Artística

7,86

(Font: Enquesta d’opinió sobre les assignatures de grau i de màster, primer i segon semestre 13/14, i
primer semestre 12/13. Escala de valoració d’1 a 10)

Taula 5.6. Resposta a la pregunta
“El material d’estudi i de consulta proposat (bibliografia, documents, recursos didàctics, etc.,
han estat útils per a l’aprenentatge de l’assignatura”
Primer
Semestre

Segon
Semestre

7,29

6,72

Grau en Conservació-Restauració de Béns 7,16
Culturals

6,28

Grau en Disseny

6,30

Grau en Belles Arts

5,77

Màster en Disseny Urbà, Art, Ciutat Societat
(curs 12/13

8,81

Màster en Direcció Projectes de ConservacióRestauració

7,45

Màster en Producció i Recerca Artística

8,70

(Font: Enquesta d’opinió sobre el professorat de grau i de màster, primer i segon semestre 13/14 i
primer semestre 12/13. Escala de valoració d’1 a 10)
Taula 5.7. Total préstecs i renovacions per tipus d'usuari. Curs 2013-2014
Biblioteca

Alumnes
Alumnes
de 1r i 2n de 3r cicle
cicle

PDI

PAS

CBUC

Altres

TOTAL

FACULTAT
Belles Arts

16.479

3.769

2.576

911

506

338

24.579

TOTAL CRAI

595.214

119.900

110.861

21.515

14.629

26.178

888.297

Font: CRAI- Biblioteca UB.

70

Facultat de Belles Arts

FACULTAT Belles Arts
TOTAL CRAI

19.789
458.702

512

275

0

1.450 14.690

2.307

3.148

65

449

308.722 2.758 61.624

0

0

341

23.789

790

TOTAL

SUB-TOTAL
Equipa-ments

SUB-TOTAL
Documents

Sala treball

Aparell òptic

E-reader

Portàtil

Bib.
recomanada

Audiovisual

Exclòs
préstec

Préstec
restringit

Préstec
normal

Biblioteca

Bib. rec. cap
set.

Taula 5.8. Total préstecs i renovacions per tipus de préstec. Curs 2013-2014

24.579

289 3.060 34.695 788.629 99.668 888.297

Font: CRAI- Biblioteca UB.
Taula 5.9. Nombre de visitants (entrades). Curs 2013-2014
UBICACIÓ

FACULTAT

ANUAL

MITJANA
DIÀRIA
i Global

OCUPACIÓ DIES

Global

Dissabtes
festius

Dissabtes
festius

i Totals

Dissabtes
festius

90.492

0

408

0

222

0

4.216.952

381.184

16.408

6.072

4.147

356

i

Belles Arts
TOTAL CRAI

Font: CRAI- Biblioteca UB.
Taula 5.10. Nombre de préstecs per cicle. Curs 2013-2014
Alumnes de 1r i Alumnes de 1r i Alumnes de 3r Alumnes de 3r
2n cicle inscrits 2n cicle han fet cicle
inscrits cicle han fet
(1a)
préstec (1)
(2a)
préstec (2)
FACULTAT Belles Arts

1.504

16.479

437

3.769

Font: CRAI- Biblioteca UB.
Taula 5.11. Formació a mida realitzada al CRAI-Biblioteca. Curs 2013-2014
Nombre de cursos Número d'hores
impartits

Número d'assistents reals

1

25

2

Font: CRAI- Biblioteca UB.
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3.6 Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
3.6.0 Introducció i Context de la Facultat
El canvi que suposà el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, quant al protagonisme de
l’estudiant com a element fonamental del procés d’ensenyament-aprenentatge, va ser assumit des de
l’inici per la Facultat de Belles Arts, com a continuïtat de l’experiència desenvolupada a l’antiga
llicenciatura en Belles Arts.
Segons la normativa de la UB, en el sistema d’ECTS el valor del crèdit és de 25 hores de dedicació de
l’alumnat, dividit en 3 terços (presencial, tutorització i treball propi de l'estudiant). Donades les
característiques experimentals de moltes de les matèries dels ensenyaments, en el cas dels graus, es
va ampliar el mínim d’un terç que preveia la normativa de plans docents de la UB a una presencialitat
de 10 hores pels ensenyaments de grau, i es va mantenir el terç, 8 hores per crèdit, pels de màsters.
Els tallers experimentals i els laboratoris són els entorns d’aprenentatge propis del Centre que van
més enllà que les aules on s’imparteixen activitats teòriques. Aquests entorns permeten uns tipus
d’activitats formatives que són específiques i genuïnes de les titulacions de la Facultat de Belles Arts
de la Universitat de Barcelona. Per la característica de la docència, l’utillatge utilitzat i les mesures de
seguretat, tant per a les persones com per les obres, el nombre d’alumnes per grup oscil·la entre el 25
i el 50. Els grups de les assignatures de formació bàsica i obligatòries, i en algunes de les optatives, es
multipliquen a raó dels alumnes matriculats a cada grau. Els alumnes de nou ingrés són, per regla
general, de 300 al de Belles Arts i de 50 al de Conservació-Restauració de Béns Culturals i al de
Disseny. Quant als màsters, donades les seves característiques experimentals, la mitjana d’estudiants
de nou accés és de 20 a 25 estudiants. Això permet compatibilitzar un tipus de docència grupal i
individual, el desenvolupament de les activitats experimentals, les de seguiment i d’interacció entre
docents i estudiants i entre els mateixos alumnes.
En els ensenyaments de la Facultat, el procés individual i el desenvolupament projectual d’activitats,
fonamentats en l’anàlisi, i la reflexió crítica esdevenen activitats formatives i d’aprenentatge, però
també de desenvolupament personal i grupal, d’assoliment i d’avaluació de competències, on el
treball de l’alumne és l’evidència principal, tant des del punt de vista dels seus resultats físics com dels
documents i de les proves escrites que venen associades. Aquest modus de treball afavoreix
l’avaluació continuada, adoptada ja des del primer curs d’implantació dels seus ensenyaments per
totes les assignatures i demana una presencialitat continuada per part de l’alumnat.
El treball de Fi de Grau, de 18 ECTS, es regula per la normativa general de la UB i l’específica de la
Facultat de Belles Arts, que permet la seva adaptació a la realitat de les tres titulacions, aplicant-se de
manera independent quant als àmbits, línies i temàtiques, l’assignació de tutors i tutores i la
presentació i defensa oral pública dels treballs.
El treball de Fi de Màster té un valor diferent per a cadascun dels Màsters (Disseny Urbà 20 ECTS,
Direcció de Projectes de Conservació i Restauració 18 ECTS; Producció i Recerca Artística 20 ECTS) i
està regulat per la normativa general de la UB i l’específica de la Facultat de Belles Arts (pendent
d’aprovació pel Consell de Govern).
Les pràctiques curriculars són una assignatura optativa de 6 ECTS al Grau en Disseny, i obligatòries de
12 ECTS al grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, i es regulen per la normativa de
Pràctiques Externes de la UB, i la de gestió específica del Centre. El Màster en Direcció de Projectes de
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Restauració i Conservació programa pràctiques curriculars, de 12 ECTS, que es regulen per la
normativa de Pràctiques Externes de la UB, i la de gestió específica del Centre.
Assignatures analitzades a l’estàndard 6
Matèria

Assignatura

ECTS

Curs

Tipus

Mostra de
les
execucions

Iniciació als Processos i Projectes II

12

Primer

Formació
bàsica

Paper

Laboratori de Gravat i Impressió

6

Segon

Obligatòria

Paper

Taller de Creació

Taller de Creació I

12

Tercer

Obligatòria

Paper

Contextos i Narracions

Actituds Interdisciplinàries

6

Quart

Obligatòria

Paper

Treball Fi de Grau

Treball de Fi de Grau

18

Quart

Obligatòria

Paper

Grau en Belles Arts
Expressió artística

Laboratori
Impressió

de

Gravat

i

Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
Conceptes i Fonaments de
la Conservació i Restauració

Conceptes i Fonaments de la
Conservació i Restauració

6

Primer

Obligatòria

Paper

Biologia i Geologia dels
Béns Culturals

Biologia i Geologia dels Béns
Culturals

6

Segon

Obligatòria

Paper

Examen, Diagnòstic i
Documentació dels Béns
Culturals

Examen, Diagnòstic i
Documentació I

6

Segon

Obligatòria

Paper

Tractaments de
Conservació-Restauració
dels Béns Culturals

Tractaments aplicats als Béns
Culturals V

12

Tercer

Obligatòria

Paper

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

12

Quart

Obligatòria

Paper

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau

18

Quart

Obligatòria

Paper

Elements del Disseny

Elements del Disseny I

6

Primer

Obligatòria

Paper

Tipografia

Tipografia i Arquitectura Gràfica I

6

Segon

Obligatòria

Paper

Laboratori de Projectes de
Disseny

Laboratori de Projectes de Disseny
Professionals I

12

Tercer

Obligatòria

Paper

Introducció al Projecte Final

Introducció al Projecte Final de

12

Quart

Obligatòria

Paper

Grau en Disseny
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de Grau: Investigacions
Prèvies

Grau: Investigacions Prèvies

Projecte Final de Grau

Treball de Fi de Grau

18

Quart

Obligatòria

Paper

Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
Obra Contexto y
Preservación

Gestió i Coordinació de Projectes
d’Intervenció en Patrimoni

2,5

Primer

Obligatòria

Paper

Obra Contexto y
Preservación

Mètodes Científics Aplicats a
l’Estudi del Patrimoni

5

Primer

Obligatòria

Paper

Practicum de conservaciónrestauración en
Instituciones y Empresas

Pràctiques Externes

12

Primer/
Segon

Obligatòria

Paper

Proyecto Final de Màster en
Conservación-Restauración

Treball Final de Màster

18

Primer/
Segon

Obligatòria

Paper

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
Proyecto de Espacio Público

Taller de Gestió de Projectes

10

Primer

Obligatòria

Paper

Paisaje Urbano y
Ciudadanía

Paisatge Urbà

10

Primer

Obligatòria

Paper

Trabajo Final de Master

Treball de Fi de Màster

20

Segon

Obligatòria

Paper

Màster en Producció i Recerca Artística
La extensió del Pensament
Gràfic en les Pràctiques
Artístiques Actuals

La extensió del Pensament Gràfic
en les Pràctiques Artístiques
Actuals

5

Primer

Obligatòria

Paper

Art i Tecnologia de la
Imatge

Art i Tecnologia de la Imatge

5

Primer

Obligatòria

Paper

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

20

Segon

Obligatòria

Paper

3.6.1 Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge
pretesos que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació
La Comissió d’Avaluació Interna del Centre ha valorat l’assoliment d’aquest estàndard pel conjunt de
les titulacions a acreditar i específicament quatre assignatures obligatòries dels graus i dues dels
màsters, a més del TFG i el TFM, respectivament. El Grau en conservació-restauració de béns culturals
i el màster en direcció de projectes de conservació-restauració aporta també evidències de les
pràctiques curriculars, que només són obligatòries en aquestes dues titulacions.
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3.6.1.1. Grau en Belles Arts
Per especificar els resultats solicitats en el estàndard 6, el CAI, prèvia consulta al Consell d’Estudis, ha
procedit a realitzar un anàlisi de les assignatures del Grau en Belles Arts i, com a resultat, s’han
seleccionat les 4 assignatures obligatòries que s’indiquen en la introducció de l’estàndard 6 i el TFG.
Els criteris per a seleccionar les assignatures han estat els següents:
1. Assignatures compartides entre graus, com és el cas d’Iniciació al Processos i Projectes II (els 3
graus) i Laboratori de Gravat i Impressió (graus en Belles Arts i en Conservació-Restauració
dels Béns Culturals) i són tractades com a singulars.
2. Semestre en el que s’imparteix. Distribuint i escollin assignatures que cobreixin ambdós
semestres.
3. Rellevància dins de la titulació.
El Grau en Belles Arts té com a objectiu la capacitació de professionals per a la pràctica artística i
cultural, la creació artística i preparar als graduats per a poder continuar la seva formació en estudis
de postgrau i doctorat.
Objectius que es fixen amb les competències transversals i específiques associades a les matèries
proposades a la memòria Verifica, programades al llarg de la titulació i que tenen la seva correlació
en assignatures del seu pla d’estudis i a les de la mostra analitzada per el CAI (Taula E.6.1.), i que
alhora es concreta en un seguit de capacitats, coneixements, aptituds i habilitats, a adquirir per part
de l’alumnat i futur professional.
Les assignatures analitzades són representatives de la fase corresponents del procés d’aprenentatge i
d’adquisició de competències. Els plans docents de la titulació i, en conseqüència, els de les
assignatures analitzades són complimentats i publicats sempre abans del període de matrícula i
recullen els objectius, la metodologia i les activitats formatives programades,
http://www.ub.edu/grad/infes/fitxaInfe.jsp?n0=L&n1=0&n2=1&curs=2013&ens=TG1001.
Una vegada analitzats per el CAI, podem determinar que s’han desenvolupat efectivament, que són
coherents amb els objectius de la titulació i demostren el seu assoliment i la correspondència dels
resultats de l’aprenentatge amb el nivell de grau del MECES.
Les activitats formatives més pràctiques tenen una presència preeminent, sigui com a exercicis,
anàlisis, exàmens o tractaments, tant als laboratoris com als tallers experimentals, fonamentades i
complementades amb la necessària formació teòrica, conceptual i deontològica.
El TFG, de 18 ECTS, és una assignatura singular, sense equivalència a les titulacions de llicenciatura
anteriors, amb un marc normatiu de la UB aprovat després de la implantació de les titulacions de grau
(Taula E.6.2). D’aplicació prevista pel curs 13-14, amb la primera promoció d’alumnes de grau,
l’adaptació d’aquells que van començar la llicenciatura de Belles Arts als nous graus, en un nombre
considerable, va ser efectiu el curs 11-12, amb un pla docent amb només activitats formatives no
presencials, conformades pel treball tutelat/dirigit i de treball autònom.
Aquesta primera experiència va significar modular i aplicar de manera més adient la normativa del
TFG del Centre a l’especificitat d’aquesta titulació, amb la decisió de proposar 7 línies que es
corresponen amb els àmbits existents a Belles Arts, amb temàtiques molt variades, i en l’assignació de
tutor i tutores entre els docents dels departaments i subunitats específiques de cada àmbit de les
belles arts, d’acord amb les propostes dels àmbits i amb la força docent disponible.
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Els àmbits que es consideren són: Dibuix (2 línies), Escultura, Gravat, Història de l’Art, Imatge (2
línies), Pedagogies Culturals i Pintura (2 línies). Si considerem les línies que s’ofereixen en total són 10.
D’aquí que les competències, les activitats i els instruments avaluadors s’hagin d’adaptar a aquesta
diversitat, qüestió que no va estar contemplada en la proposta de la titulació, comportant que s’hagin
afegit competències, per resoldre aquesta problemàtica, a l’assignatura de TFG. Això haurà de
comportar una millora en la matèria de Treball de Fi de Grau, ampliant-les i modificant-les sense que
això comporti una modificació de fons de la proposta inicial, sinó pura i simplement amb l’objectiu de
millorar-lo.
Quan al TFG, tenim un enllaç a la Normativa de TFG per poder-la consultar a la URL:
http://www.ub.edu/bellesarts/guia_grau_bellesarts/doc/normativatfg.pdf. Aquesta normativa va ser
elaborada pel Consell d’Estudis, a partir de les especificacions donades per la Universitat de
Barcelona. En ella si especifica el sistema de tutorització i supervisió per part del tutor encarregat de
fer el seguiment de l’alumne, de manera que ell/a és qui elabora un informe (seguint el model
establert pel protocol 3) i valora les capacitats i assoliment de les competències en el seu TFG.
Una vegada s’ha obtingut la qualificació del TFG, per part del tutor, si aquesta està aprovada, ja es pot
passar a presentar davant el tribunal, que fa una valoració de les competències en funció de l’àmbit
on s’ha desenvolupat el TFG.
Els resultats obtinguts fins el moment, demostren que el sistema d’avaluació del TFG és excel·lent,
encara que es poden fer algunes millores de tipus logístic.
El sistema per avaluar el TFG consta de dues parts:
La primera correspon al seguiment i avaluació del tutor que finalitza amb un informe del tutor donant
la seva qualificació (valor del 18% de la qualificació final) en funció de la dedicació i el treball realitzar
per l’alumne; i una segona, que correspon a l’avaluació del tribunal format ad hoc.
El resum dels resultats del curs 2013-2014 és:
Nombre d’alumnes matriculats: 228 | Aprovats: 217 | Suspesos: 1 | No Presentats: 10
Els Plans Docents de les assignatures del Grau en Belles Arts analitzades en aquest estàndard
informen dels instruments i els procediments d’avaluació, amb les evidències i el seu valor
quantitatiu, en correspondència amb allò que recullen les matèries de la Memòria Verifica, de manera
que permeten una avaluació fiable dels resultats dels aprenentatges. Els Plans Docents són públics
abans de l’inici de la docència del corresponent curs acadèmic.
Els enllaços per a consultar els Plans Docents de les assignatures escollides són:
Iniciació als Processos i Projectes II:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363342&idioma=CAT&recurs=
publicacio
Laboratori de Gravat i Impressió:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363363&idioma=CAT&recurs=
publicacio
Taller de Creació I:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=3634366idioma=CAT&recurs=
publicacio
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Actituds Interdisciplinàries:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363428&idioma=CAT&recurs=
publicacio
TFG:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363817&idioma=CAT&recurs=
publicacio

Competències de les assignatures escollides del Grau en Belles Arts
Les competències treballades i avaluades a les assignatures de Iniciació als Processos i Projectes II i
del Laboratori de Gravat i Impressió s’ajusten a les de la matèria a la que pertanyen.
L’assignatura Taller de Creació I avalua 4 de les 9 competències de la matèria Taller de Creació.
Les competències que s’avaluen a l’assignatura Actituds Interdisciplinàries són 6 de les 9
competències que corresponen a la matèria de Contextos i Narracions.
Les competències treballades i avaluades a la matèria de Treball de Fi de Grau son més de les
proposades al VERIFICA perquè hi ha la necessitat d’ajustar-se a la diversitat de TFG que ens podem
trobar, doncs hi ha 7 àmbits d’actuació artística implicats i les competències proposades a l’inici
quedaven curtes i ens vàrem veure amb la necessitat d’ampliar-les per a recollir tota la diversitat real
que hi trobem.

Taula E.6.1. Grau en Belles Arts. Competències de les assignatures seleccionades
a) Llista de competències de la titulació
Competències Transversals Universitat
TU1. Compromís ètic (capacitat crítica y autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i
deontològiques) [100001]
TU2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a
la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions) [100002]
TU3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en
equips interdisciplinaris i en equips multiculturals) [100003]
TU4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous
coneixements i actituds) [100004]
TU5. Sostenibilitat (capacitat de valorar el impacto social i mediambiental de actuacions en el seu àmbit/capacitat de manifestar
visiones integrades i sistemàtiques) [100005]
TU6. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera
llengua, dominant el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar i integrar la informació) [100006]

Competències Transversals Titulació
TT1. Capacitat per formular judicis independents i articular arguments [121992]
TT2. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d’una perspectiva crítica, creativa
i innovadora. Comprendre la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà [121993]
TT3. Emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d’observació, investigació, especulació, visualització i
actuació [121995]
TT4. Estar familiaritzat amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i procediments habituals [122203]
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Competències Específiques Titulació
ET1. Coneixement del vocabulari, codis i conceptes inherents a les arts visuals i a llur pràctica professional [121966]
ET2. Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció
artístiques [121967]
ET3. Coneixement bàsic de les metodologies d’investigació vinculades a la creació artística [121971]
ET4. Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l’art [121968]
ET5. Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics [121972]
ET6. Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos
artístics en relació amb la mateixa obra [121999]
ET7. Coneixement bàsic en matèria de gestió cultural relacionada amb les obres d’art i les activitats artístiques [122002]
ET8. Capacitat de determinar el sistema i els medis de presentació adequats per a les qualitats artístiques de una obra d’art i
l’habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic [121979]
ET9. Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts

visuals [122003]

ET10. Capacitat para intervenir en un context social i cultural determinat [121991]
ET11. Capacitat para la creació artística i habilitat per a concebre tàctiques i estratègies en la elaboració de obres d’art o
intervencions artístiques [121983]
ET12. Comprensió crítica dels discursos moderns i contemporanis de l’art [121996]
ET13. Comprensió crítica de l’evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació a l’art [121997]
ET14. Comprensió crítica de la dimensió performativa i d’incidència social de l’art [121998]

b) Competències avaluades en les assignatures seleccionades
Competències

Iniciació als Processos i
Projectes II

TU1
TU2

Taller de Creació I

Actituds
Interdisciplinàries

X
X

TU3
TU4

Laboratori de Gravat i
Impressió

X

X

X

X

X

X

X

TFG

X

X

TU5
TU6

X

X

TT1

X

TT2

X

X

TT3

X

TT4
ET1

X

X

ET2

X

X

ET3

X

ET4
ET5
ET6

X

X
X

X

X
X

X
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ET7
ET8

X

X

ET9

X

ET10
ET11

X
X

X

X

ET12
ET13
ET14
Font: Facultat de Belles Arts

Quan a les Activitats formatives (Taula E.6.2) cal indicar que degut al procés d’informació, que el
sistema informàtic de la Universitat de Barcelona contempla, feia molt redundant la informació de
distribució horària (només cal consultar l’horari del curs 2011-2012), per veure que el resultat
d’interpretació era molt difícil per part de l’alumnat. Donada aquesta circumstància el Consell
d’Estudis, a partir d’una directiva indicada per Gestió Acadèmica de la universitat, va aprovar la
reducció d’activitats pel que fa la seva informació horària, a tal efecte, quedant recollides totes les
altres activitats a l’apartat de la Metodologia del mateix Pla Docent.
La informació que apareix en el Verifica i en els Plans Docents són els adequats, a les assignatures:
Iniciació als Processos i Projectes II, Taller de Creació I i Treball Final de Grau s’ajusten a les de les
matèries corresponents.
L’assignatura Laboratori de Gravat i Impressió es corresponen amb les de la matèria, exceptuant la
l’activitat del Treball Tutelat que s’ha vist necessari incorporar-la perquè és una activitat obligatòria
programada directament per la Universitat de Barcelona.
Les activitats formatives de l’assignatura Actituds Interdisciplinàries es corresponen amb les de la
matèria, exceptuant la de Altres Pràctiques que s’ha vist que era redundant incorporar-la ja que és
una activitat programada directament dins del Taller Experimental. Al ser una assignatura teòricpràctica depèn del programa desenvolupat pel professorat i normalment a Belles Arts s’assimila al
seminari teòric-pràctic i/o al Taller Experimental.
TAULA E.6.2.Grau en Belles Arts Activitats formatives de les assignatures seleccionades
Llista d’activitats formatives del Grau en Belles Arts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitat formativa 1- Magistral
Activitat formativa 2- Seminari teòric-pràctic
Activitat formativa 3- Pràctiques amb ordenador
Activitat formativa 4- Pràctiques de problemes
Activitat formativa 5- Pràctiques de laboratori
Activitat formativa 6- Pràctiques clíniques
Activitat formativa 7- Pràctiques externes
Activitat formativa 8- Altres pràctiques
Activitat formativa 9- Taller experimental
Activitat formativa 10- Sortides de camp
Activitat formativa 11- Treball tutelat
• Activitat formativa 12- Treball autònom
Font: Facultat de Belles Arts
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Activitats formatives utilitzades en les assignatures seleccionades
Matèria Expressió Artística

Assignatura Iniciació als Processos i Projectes II

Classe expositiva i informativa

Classe expositiva i informativa, classes magistrals, classes
expositives, conferències, seminaris

Debat dirigit

Debat dirigit

Roda d'intervencions

Roda d'intervencions

Col·loquis

Col·loquis, conferències, seminaris

Dinàmica de treball en grup

Dinàmica de treball en grup

Pràctiques

Pràctiques, treballs escrits, treballs pràctics

Cerca d'informació

Cerca d'informació

Elaboració de projectes (caràcter d'iniciació)

Elaboració de projectes (caràcter d'iniciació)

Estudi de casos

Estudi de casos

Matèria Laboratori de Gravat i Impressió

Assignatura Laboratori de Gravat i Impressió

Seminari teòric-pràctic

Seminari teòric-pràctic

Pràctiques de laboratori

Pràctiques de laboratori

Treball autònom

Treball autònom
Treball tutelat / Tutories individuals i col·lectives.*

Matèria Taller de Creació

Assignatura Taller de Creació I

Teòric-pràctic

Classes magistrals i expositives

Taller Experimental

Tallers experimentals

Treballs tutelats

Treballs en règim de tutela presencial

Treballs autònoms

Treballs d’experimentació autònoms

Matèria Contextos i Narracions

Assignatura Actituds interdisciplinàries

Teoria

Magistral

Teoricopràctica

Seminari teòric-pràctic.

Taller experimental

Taller experimental

Altres Pràctiques
Treball Tutelat

Treball tutelat

Treball Autònom

Treball autònom

Matèria Treball Final de Grau

Activitats formatives del Treball Fi de Grau (TFG)

Treball tutelat

Treball tutelat- Tutories individuals i col·lectives, en presencia
del professor i/o virtuals

Indicat a la metodologia: Revisions documentals

Seminari teòric-pràctic- Revisions documentals
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Pràctiques de laboratori

Pràctiques de laboratori

Taller experimental

Taller experimental- Pràctiques de taller

Indicat a la metodologia: Preparació de la
presentació del projecte fi de grau

Altres pràctiques- Preparació de la presentació del projecte fi
de grau

Treball autònom

Treball autònom- Treball autònom dirigit

Font: Facultat de Belles Arts

3.6.1.2. Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
El Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals té com a objectiu la capacitació de
professionals en la preservació del patrimoni cultural.
Objectiu que es fixa amb les competències transversals i específiques associades a les matèries
proposades a la memòria Verifica, programades al llarg de la titulació i que tenen la seva correlació
en assignatures del seu pla d’estudis i a les de la mostra analitzada pel CAI (Taula E.6.1.), i que alhora
es concreta en un seguit de capacitats, coneixements, aptituds i habilitats, a adquirir per part de
l’alumnat i futur professional.
Aquestes són, fonamentalment, el coneixement de la gènesi de les obres patrimonials, de les seves
qualitats, de la seva evolució, canvis, transformacions i alteracions; la capacitació en l’examen el
diagnòstic i la documentació; l’entrenament per l’adquisició de les habilitats per a l’aplicació dels
tractaments de conservació i de restauració que l’obra patrimoni demani per la seva pervivència
present i futura i l’aplicació dels principis ètics de la professió en tot el procés.
Les assignatures analitzades són representatives d’aquests moments del procés d’aprenentatge i
d’adquisició de competències. Els plans docents de la titulació i, en conseqüència, els de les
assignatures analitzades són complimentats i publicats sempre abans del període de matrícula i
recullen els objectius, la metodologia i les activitats formatives programades.
http://www.ub.edu/grad/infes/fitxaInfe.jsp?n0=L&n1=0&n2=1&curs=2013&ens=TG1003.
Una vegada analitzats pel CAI (Taula E.6.2.), podem determinar que s’han desenvolupat
efectivament, que són coherents amb els objectius de la titulació i demostren el seu assoliment i la
correspondència dels resultats de l’aprenentatge amb el nivell de grau del MECES.
Les activitats formatives més pràctiques tenen una presència preeminent, sigui com a exercicis,
anàlisis, exàmens o tractaments, tant als laboratoris com als tallers experimentals, fonamentades i
complementades amb la necessària formació teòrica, conceptual i deontològica.
El TFG, de 18 ECTS, http://www.ub.edu/bellesarts/guia_grau_conservacio/treballfinal.htm, és una
assignatura singular, sense equivalència a les titulacions de llicenciatura anteriors, amb un marc
normatiu de la UB aprovat després de la implantació de les titulacions de grau amb un pla docent amb
només activitats formatives no presencials, conformades pel treball tutelat/dirigit i de treball
autònom.
D’aplicació prevista pel curs 13/14, quan la primera promoció d’alumnes que han iniciat la titulació de
grau arriben a quart curs. Això no obstant, per l’adaptació d’alguns estudiants de la llicencitura en
Belles que cursaven l’itinerari d’especialització en conservació-restauració a aquest grau, va ser
efectiu per un nombre molt reduït d’alumnes ja el curs 11/12.
Aquesta primera experiència va servir per modular i aplicar de manera més adient la normativa del
TFG del Centre a l’especificitat d’aquesta titulació. Així es va proposar i aprovar una única línia pel
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Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, però amb temàtiques molt variades, i en
l’assignació de tutor i tutores entre els docents de les assignatures obligatòries específiques de l’àmbit
de la conservació-restauració, d’acord amb les propostes dels estudiants i amb la força docent
disponible.
Pel Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, les pràctiques externes, de 12 ECTS, és una
assignatura obligatòria i, per tant curricular,
http://www.ub.edu/bellesarts/guia_grau_conservacio/practiques.htm
Cada curs s’assegura una oferta de pràctiques externes suficients perquè puguin escollir els alumnes
matriculats, amb la signatura dels convenis previs amb entitats. Aquestes, com ara museus o centres
de conservació-restauració, han de reunir els requisits d’adequació al projecte formatiu i de comptar
amb professionals adients al tipus de pràctica oferta, que han de fer de tutors de pràctiques dels
alumnes que acullin.
L’augment d’alumnes de pràctiques és paral·lel al d’àmbits i materials que són del seu interès. És per
aquest motiu que, any rere any, s’amplia el nombre i el tipus d’institucions col·laboradores. Així, el
patrimoni més tradicional, com ara pintura, materials d’arxiu o arqueològics, ve ara acompanyat del
material fotogràfic o fílmic, de les maquetes de vaixells, de teixits o de material paleontològic.
El coordinador del Grau, que és alhora de les pràctiques externes, és l’encarregat d’establir contacte
amb les institucions o les empreses, curs a curs, i demanar-los la possibilitat d’establir convenis de
pràctiques i projectes formatius específics per la titulació de grau i d’interès per l’alumnat, el nombre i
l'especialitat, i de publicar l’oferta a l’alumnat de l’assignatura.
Amb un calendari pautat, es fa la tria per part de l’alumne, i l’assignació de la plaça, segons l’ordre de
petició i, en cas de concurrència, per criteris de prevalença acadèmic. És a dir, segons la nota mitjana
dels 3 primers cursos del títol. Un procés que s’inicia i es desenvolupa al llarg del primer semestre de
cada curs, de manera que es puguin iniciar les pràctiques externes per tot l’alumnat coincidint amb el
calendari acadèmic del segon semestre, quan es programa l’assignatura de pràctiques externes.
Així mateix, des de la coordinació s’assignen els tutors o tutores acadèmics de la titulació, i s’elabora
la part personalitzada del material del seguiment, que s’envia als tutors acadèmics i de les
institucions, així com el document normatiu de memòria. Tutors i tutores acadèmics que, de manera
idèntica al TFG, s’escullen entre els docents de les assignatures obligatòries i optatives de l’àmbit ,
d’acord amb les propostes dels estudiants i amb la força docent disponible.
Taula E.6.1. Competències de les assignatures seleccionades. Grau en Conservació-Restauració de
Béns Culturals *
a) Llista de competències de la titulació (perfil de formació)
Competències Transversals comuns de la UB
TU1

Compromiso ético (capacidad crìtica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes
coherentes con las concepciones éticas y deontológicas) [100001]**

TU2

Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de
visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica/capacidad de tomar
decisiones y adaptación a nuevas situaciones) [100002]
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TU3

Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto
común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en equipos
multiculturales) [100003]

TU4

Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar
proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes) [100004]

TU5

Sostenibilidad (capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones
en su ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas) [100005]

TU6

Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por
escrito en catalán, castellano y en una tercera lengua, dominando el lenguaje
especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la información) [100006]

Competències Transversals de la titulació

TT1

Conciencia de una idea universalista del patrimonio cultural, de su singularidad y
fragilidad y de la necesidad de su transmisión a las generaciones futuras y de la
responsabilidad del conservador-restaurador en sus intervenciones [122190]

TT2

Desarrollo de la sensibilidad y de la habilidad manual [122191]

TT3

Capacidad de reconocer y aplicar los principios y las obligaciones emanadas del código de
ética de la profesión de conservación-restauración [122192]

Competències Específiques de la Titulació

ET1

Capacidad para realizar el examen de los bienes culturales y evaluar su estado de
conservación, estableciendo el protocolo de los estudios analíticos y utilizando los
instrumentos y la metodología adecuados [122193]

ET2

Conocimiento e identificación de las cualidades físicas, químicas, biológicas y geológicas
asociadas a los bienes culturales y a su conservación-restauración, utilizando los medios y
los recursos de la metodología científica [122194]

ET3

Capacidad para elaborar la propuesta de tratamiento de conservación-restauración de
los bienes culturales, interpretando de forma crítica los resultados del examen,
seleccionando el tratamiento específico, desarrollando la metodología de aplicación del
tratamiento y estimando los recursos necesarios para su realización [122195]

ET4

Capacidad para aplicar a los bienes culturales los tratamientos de conservaciónrestauración propuestos, evaluando de forma continuada sus efectos [122196]

ET5

Capacidad para identificar y evaluar los factores, los sistemas y los procesos de alteración
y degradación de los bienes culturales y elaborar un plan de conservación preventiva
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[122197]

ET6

Capacidad para documentar las diferentes fases de las actividades de conservaciónrestauración de los bienes culturales, sean en el examen, el diagnóstico, la propuesta de
intervención o en los tratamientos [122198]

ET7

Conocimiento del vocabulario y del corpus legal y normativo que regula la profesión de
conservación-restauración y de las instituciones y los organismos implicados con el arte,
la cultura y el patrimonio [122199]

ET8

Capacidad para reconocer la variedad de bienes culturales, sus materias primas y su
combinación y para realizar los procesos, los procedimientos y las técnicas artísticas,
aplicando las tecnologías que le son específicas [122200]

ET9

Capacidad para reconocer las cualidades estéticas, culturales, documentales, históricas y
sociales de los bienes culturales y de su evolución a lo largo del tiempo [122201]

ET10

Capacidad para identificar, comprender y valorar el pensamiento de los artistas a través
de sus obras y textos [122202]
**Per fer més entenedora la taula, s’han ordenar les competències per tipologies. Els
claudàtors [ ] indiquen la nomenclatura utilitzada a la memòria Verifica

b) Competències avaluades en les assignatures seleccionades
Competències

Assignatura:

Assignatura:

Assignatura:

Assignatura:

Conceptes i
Fonaments
de la
conservació i
Restauració

Biologia i
Geologia
dels Béns
Culturals

Examen,
Diagnòstic i
Documentació I

Tractaments
aplicats als
Béns
Culturals V

TU1

X

TU2

X

X

X

TU3
TU4

X

TU5

X

TU6

X

TT1

X

X

X

Pràctiques
externes

TFG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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TT2
TT3

X

ET1

X

ET2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ET3

X

X

X

ET4

X

X

X

X

X

X

X

ET5
ET6

X

ET7

X

X

X

ET8
ET9

X

ET10
Font: el centre docent

TAULA E.6.2. Activitats formatives de les assignatures seleccionades. Grau en ConservacióRestauració de Béns Culturals *
a) Llista d’activitats formatives del grau en conservació-restauració de béns culturals
Activitats presencials
• Magistral
• Seminari teòric-pràctic
• Taller experimental
• Pràctiques de laboratori
• Pràctiques de problemes
• Altres pràctiques
• Sortides de camp
• Pràctiques externes
Treball tutelat
• Trabajo tutelat
Treball autònom
• Trabajo autònom
Font: el centre docent

a) Activitats formatives utilitzades en les assignatures seleccionades
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Activitats formatives de la matèria a la qual Activitats
formatives
utilitzades
en
pertany l’assignatura Conceptes i Fonaments de la l’assignatura Conceptes i Fonaments de la
Conservació i Restauració
Conservació i Restauració
(Informació que hauria d’aparèixer als plans
docents)
Teoría y Teórico- Práctica

Classe magistral
Debat dirigit
Presentació oral i defensa del treball de
recerca

Prácticas de laboratorio

Examen visual d’obres i documentació

Trabajo tutelado

Seguiment de l’elaboració del treball de
recerca i de les proves escrites

Trabajo autónomo

Recerca d’informació
Treball escrit i fitxes de laboratori

Activitats formatives de la matèria a la qual Activitats
formatives
utilitzades
en
pertany l’assignatura Biologia i Geologia dels Béns l’assignatura Biologia i Geologia dels Béns
Culturals seleccionada
Culturals
(Informació que s’ha d’extreure de la memòria (Informació que hauria d’aparèixer als plans
verificada)
docents)
Teórico-práctica

Lliçons magistrals
Visites programades a centres o institucions
d’investigació

Prácticas de laboratorio

Pràctiques de laboratori

Trabajo tutelado

Elaboració d’exercicis

Trabajo autónomo

Recerca d’informació
Elaboració d’un treball de recerca

Activitats formatives de la matèria a la qual Activitats
formatives
pertany l’assignatura Examen, Diagnòstic i l’assignatura
Examen,
Documentació I seleccionada
Documentació I

utilitzades
Diagnòstic

en
i

(Informació que s’ha d’extreure de la memòria (Informació que hauria d’aparèixer als plans
verificada)
docents)
Teoría

Classes magistrals d’inici del bloc

Prácticas de laboratorio

Anàlisi de les obres als laboratoris específics:
raigs X, IR, microscopia, ampliació d’imatge,
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etc.
Taller experimental

Examen organolèptic de les obres

Prácticas de problemas

Estudi de simulacres i d’obres originals

Trabajo tutelado

Elaboració de la
documentació del
diagnòstic

Trabajo autónomo

Recerca d’informació escrita i telemàtica de
les qualitats de les obres

memòria i de la
procés d’examen i

Activitats formatives de la matèria a la qual Activitats
formatives
utilitzades
en
pertany l’assignatura Tractaments Aplicats als l’assignatura Tractaments Aplicats als Béns
Béns Culturals V seleccionada
Culturals V
(Informació que s’ha d’extreure de la memòria (Informació que hauria d’aparèixer als plans
verificada)
docents)
Teoría

Classes magistrals

Teórico-práctica

Classes teòric-pràctiques

Prácticas de problemas

Exercicis pràctics
Treball individual i en grups sobre material de
prova i obres originals

Prácticas de laboratorio

Exercici de laboratori i resolució de problemes

Salidas de campo

Visita museus i centres de recerca

Trabajo tutelado

Elaboració de projectes
Seguiment elaboració de les fitxes

Trabajo autónomo

Recerca d’informació
Elaboració de les fitxes i informes de
conservació-restauració de les obres

Activitats formatives utilitzades en les pràctiques externes
Pràctiques externes: realització de pràctiques en un centre o institució, que renueixi els requisits
de qualitat, tant des del punt de vista de les obres patrimonials que qustodia; de la seva
especilaització i interès des del punt de vista de la conservació i la restauració; de les
intraestructures que poseeix i de la capacitat de tutoritzar el procés per part del personal de
plantilla i de treballar en equip
Treball tutelat/Dirigit:seguiment per part del tutor o tutora de la institució o centre on es realitzen
les pràctiques i, alhora del tutor o tutora acadèmica de l’evolució i desenvolupament de les
pràctiques i de l’elaboració de la memòria final
Aprenentatge autònom: elaboració de la memòria final de les pràctiques externes
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Activitats formatives utilitzades al TFG
Treball tutelat/Dirigit: Seguiment del procés d’elaboració del TFG, des de la proposta, evolució,
desenvolupament i lliurament final de la part escrita i del pòsterl
Treball autònom: Elaboració d’un treball, seguint la metodologia científica, de recerca
d’informació, anàlisi, interpretació i síntesi, en un tema relatiu a la conservació-restauració dels
béns culturals i que demostri l’assolimnet de les competències de la titulació

3.6.1.3. Grau en Disseny
El Grau en Disseny té com objectiu la capacitació de professionals en l'exercici del disseny. Les
competències transversals i específiques associades a cadascuna de les matèries proposades a la
memòria Verifica es relacionen amb aquesta capacitació. Els coneixements, aptituds i habilitats
pròpies de la disciplina, que consisteixen en la capacitat d'anàlisi i d'integració dels diferents
condicionants en el procés projectual, així com la destresa en la manipulació de les eines pròpies de la
disciplina, estan programades al llarg de la titulació en les assignatures del seu pla d'estudis i en les de
la mostra analitzada per el CAI (Taula E.6.1)
Les assignatures analitzades són molt representatives de la formació de l'ensenyament i de
l'adquisició de les seves competències. Elements del Disseny I és la primera assignatura on
s'imparteixen pròpiament els coneixements introductoris a la disciplina del disseny. Tipografia i
Arquitectura gràfica I és una assignatura representativa del bagatge teòrico-pràctic específic del
dissenyador. Laboratori de Projectes de Disseny Professionals I és una assignatura de realització de
projectes on es prepara als estudiants per l'exercici professional del disseny i Introducció al Projecte
Final de Grau: Investigacions Prèvies és una introducció als procediments documentals i
metodològics necessaris pel desenvolupament del Treball Final de Grau.
Els plans docents de les assignatures analitzades, així com les de la resta de la titulació, estan
publicats amb antel·lació al periode de matrícula i recullen els objectius, competències, metodologia,
activitats formatives i avaluació.
http://www.ub.edu/grad/infes/fitxaInfe.jsp?n0=L&n1=0&n2=1&curs=2013&ens=TG1002
Un cop analitzats per el CAI, es corrobora que són coherents amb els objectius de la titulació, que
demostren el seu assoliment i la correspondència dels resultats de l'aprenentatge amb el nivell de
grau del MECES (Taula E.6.2).
Les activitats formatives tenen l'objectiu de posar en pràctica, en els exercicis proposats als tallers
experimentals i laboratoris, la formació teòrica i conceptual en relació a cadascuna de les matèries, tal
i com s'especifica a la memòria Verifica. Com a referència, a les assignatures analitzades predominen
el Taller experimental i el Treball dirigit, tot seguint la dinàmica i metodologia pròpia de la disciplina
del disseny.
El TFG del Grau en Disseny (18 ECTS), seguint les directrius normatives de la UB, comparteix amb la
resta de graus de la Facultat de Belles Arts la seva singularitat de treball autònom que permeti avaluar
les competències de l'ensenyament. La normativa de centre recull les normes i procediments que
regulen el TFG del Grau en Disseny:
http://www.ub.edu/bellesarts/guia_grau_bellesarts/doc/normativatfg.pdf
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Taula E.6.1. Competències de les assignatures seleccionades. Grau en Disseny
a) Llista de competències de la titulació (perfil de formació)
Competències Transversals comunes de la UB

TU1

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions
ètiques i deontològiques). [100001]**

TU2

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels
coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions) [100002]

TU3

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de
col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals). [100003]

TU4

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar
i integrar nous coneixements i actituds). [100004]

TU5

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i medioambiental d'actuacions en el seu àmbit/capacitat
de manifestar visions integrades i sistemàtiques) [100005]

TU6

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i
una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la
informació).
[100006]

Competències Transversals de la titulació

TT1

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una
perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del
saber humà. [120915]

TT2

Capacitat d'emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, investigació,
especulació, visualització, actuació i intervenció sobre l'univers artificial. [120924]

TT3

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Capacitat per familiaritzar-se amb el
treball acadèmic, els seus estàndards de rigor i els seus procediments habituals. Capacitat per documentar-se
i gestionar la informació específica segons les matèries i les tasques concretes. Capacitat per seleccionar i
emprar adequadament les fonts d'informació i la seva diversitat. [121443]

Competències Específiques de la Titulació
ET1

Coneixement dels processos multidisciplinars aplicables a projectes artístics. [121958]

ET2

Capacitat de dissenyar, és a dir, desenvolupar amb coherència un procés de disseny mostrant la capacitat per
respondre adequadament a un conjunt de dades i requeriments, la qual cosa implica capacitat d'analitzar
dades i sintetitzar de manera formal, d'aplicar coneixements a la pràctica, de gestionar una visió de conjunt,
de proposar i defensar un concepte de disseny, i de desenvolupar-lo fins que es pugui portar a la pràctica i
fabricar. [120938]

ET3

Saber dissenyar implica també ser capaç d'identificar aquells problemes que es poden resoldre mitjançant el
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disseny, plantejar-los com problemes de disseny, proveir-se de les dades pertinents per desenvolupar el
projecte, proposar un concepte de disseny i decidir criteris de formalització, escollir els materiales i
procedimients constructius adequats en cada cas, controlar la coherència en la presa de decisions, saber
dialogar amb els tècnics i d'altres professionals implicats en el procés (cadena de valor) i avaluar els resultats
obtinguts. [120939]

ET4

Capacitat creativa per generar solucions originals i trobar propostes alternatives. Capacitat per adaptar-se a
noves situacions, als canvis ràpids i per entreveure i interpretar els factors conduents a canvis
socioeconòmics. [120940]

ET5

Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d'autoexigència i rigor
en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en
productes i serveis, familiaritzar-s'hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos
i d'agències prestadores de serveis de disseny. [120927]

ET6

Coneixement i capacitat d'aplicar i experimentar amb els fonaments estètics del disseny (forma o morfologia,
figura, estructura, color, espai, volum, tectònica, tipografia i composició). [120928]

ET7

Capacitat per visualitzar i comunicar visualment la informació: domini de les tècniques d'exposició gràfica
que serveixen perquè el públic comprengui l'abast i les característiques concretes d'un projecte de disseny,
habilitat per presentar de manera comprensible i atractiva els resultats del treball propi, així com elements
del disseny d'informació i infografia. [120910]

ET8

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i
avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic). [120922]

ET9

Capacitat de familiaritzar-se amb la història general del disseny, de l'art i de l'arquitectura, i de la seva
evolució tècnica. Coneixement dels aspectes més rellevants de la teoria del disseny i domini del vocabulari
tècnic de la disciplina. Capacitat de crítica davant de les pràctiques, tendències i resultats de l'art i del disseny
i capacitat de tenir un criteri personal fonamentat. Comprensió dels discursos moderns i contemporanis de
l'art i del disseny. [120929]

ET10

Coneixements bàsics de les ciències humanes i socials suficients per plantejar investigacions (*) en funció de
les necessitats de cada projecte de disseny. Coneixements sobre el context sociocultural propi així com altres
cultures i costums. Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en
relació amb l'art. [120926]

ET11

Coneixement dels factors ergonòmics i antropomètrics rellevants per al projecte de disseny i capacitat per
aplicar-los. Coneixement de la fisiologia de la percepció visual i de les seves implicacions per a la comunicació
visual (ergonomia gràfica). Coneixement dels fonaments d'usabilitat, accessibilitat i disseny per a tothom.
[120931]

ET12

Consciència dels valors simbòlics i del seu funcionament. Coneixement dels processos de semiosi presents en
productes, comunicats, sistemes i serveis. Capacitat de familiaritzar-se amb les disciplines que els estudien.
[120933]

ET13

Capacitat per familiaritzar-se amb els principis que regeixen l'ús de la tipografia, el coneixement dels
caràcters, els alfabets clàssics i les últimes versions, així com els criteris tecnològics i conceptuals que en
regeixen el disseny i l'ús. Coneixement de la història de la tipografia, les arts gràfiques i del paper que ha
tingut la tipografia en l'evolució del disseny gràfic i editorial al llarg de les èpoques. [121567]

ET14

Coneixements bàsics de construcció, tecnologia de materials i tècniques de producció, i de les ciències
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corresponents. Coniexements bàsics del desenvolupament i fabricació de productes, comunicats gràfics i
implementació de serveis. [120934]
ET15

Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de
representació utilitzats habitualment per dissenyar. [120937]

ET16

Coneixements, habilitat, destresa i facilitat en el maneig i l'ús de la fotografia, les tècniques de vídeo,
animació i il·lustració. [120946]

ET17

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el
projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital,
construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics. [120911]

ET18

Coneixements bàsics dels fonaments de gestió del disseny: economia, màrqueting i els aspectes legals del
disseny (patents, copyright, propietat intel·lectual). Capacitat de manejar eines de gestió, com a gestió del
cicle de vida del producte, o del control de costos, i consciència de les conseqüències econòmiques de les
decisions creatives preses en un procés de disseny. Capacitat de familiaritzar-se amb els principis
empresarials i deontològics. [120935]

ET19

Capacitat de familiaritzar-se amb els mètodes d'investigació rellevants en disseny i motivació per aplicar-los i
desenvolupar-los. [120941]

**Per fer més entenedora la taula, s’han ordenar les competències per tipologies. Els claudàtors [ ] indiquen
la nomenclatura utilitzada a la memòria Verifica

b) Competències avaluades en les assignatures seleccionades
Competències

Assignatura:

Assignatura:

Assignatura:

Assignatura:

Elements del
Disseny I

Tipografia i
Arquitectura
Gràfica I

Laboratori de
Projectes de Disseny
Professionals I

Introducció al Projecte
Final de Grau:
Investigacions Prèvies

TU1
TU2

x
X

TU3
TU4

TFG

x
x

x

x

x

TU5
TU6

x

TT1

x

TT2

x
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TT3

x

ET1
ET2

x

ET3
ET4

X

x

x

ET5
ET6

x
X

x

ET7
ET8

x
x

x

ET9

x

ET10

x

ET11

x

ET12
ET13

x
x

x

ET14
ET15

x

ET16

x

ET17

x

x

ET18
ET19

x
x

Font: el centre docent

TAULA E.6.2. Activitats formatives de les assignatures seleccionades. Grau en Disseny
a) Llista d’activitats formatives del grau en Disseny
Activitats presencials
. Classe magistral
. Seminari teòric-práctic
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. Pràctiques amb ordinador
. Pràctiques de problemes
. Pràctiques de laboratori
. Pràctiques clíniques
. Pràctiques externes
. Altres pràctiques
. Taller experimental
. Sortides de camp
Treball tutelat
. Treball tutelat
Treball autònom
. Treball autònom
Font: el centre docent
Activitats formatives de la matèria ELEMENTS DEL DISSENY a
la qual pertany l’assignatura ELEMENTS DEL DISSENY I

Activitats formatives utilitzades en l’assignatura
ELEMENTS DEL DISSENY I

(Informació que s’ha d’extreure de la memòria verificada)
(Informació que hauria d’aparèixer als plans docents)
Taller experimental

Taller experimental: realització d'exercicis a partir de
conceptes exposats a l'aula.

Treball autònom

Aprenentatge autònom

Treball tutelat

Treball dirigit: exercicis, cerca d'informació, tutorització
per grups.

Activitats formatives de la matèria TIPOGRAFIA a la qual
pertany l’assignatura TIPOGRAFIA I ARQUITECTURA GRÀFICA
I

Activitats formatives utilitzades en l’assignatura
TIPOGRAFIA I ARQUITECTURA GRÀFICA I

Taller experimental

Enunciat d'exercicis a partir de les sessions magistrals
teòriques

Pràctiques de laboratori

Pràctiques de laboratori

Treball autònom

Treball autònom

Treball tutelat

Tutories per grups

Activitats formatives de la matèria LABORATORI DE
PROJECTES DE DISSENY a la qual pertany l’assignatura
LABORATORI DE PROJECTES DE DISSENY PROFESSIONALS I

Activitats formatives utilitzades en l’assignatura
LABORATORI DE PROJECTES DE DISSENY
PROFESSIONALS I

Teòrico-pràctica

Sessions magistrals teòriques

Taller experimental

Desenvolupament de projectes

Treball autònom

Taller experimental

Treball tutelat

Tutories individuals i col·lectives
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Activitats formatives de la matèria PROJECTE FINAL DE GRAU
a la qual pertany l’assignatura INTRODUCCIÓ AL PROJECTE
FINAL DE GRAU: INVESTIGACIONS PRÈVIES

Activitats formatives utilitzades en l’assignatura
INTRODUCCIÓ AL PROJECTE FINAL DE GRAU:
INVESTIGACIONS PRÈVIES

Teórico-pràctica

Classes expositives
Seminaris

Treball autònom

Aprenentatge autònom

Treball tutelat

Treball dirigit: correccions públiques i individuals dels
condicionants, obtenció de dades, sistematització, i
elaboració del projecte final.

Activitats formatives utilitzades en el TFG
Treball tutelat/Dirigit: Seguiment individual del procés d’elaboració del TFG.
Treball autònom: Elaboració d’un projecte que demostri l’assolimnet de les competències de la titulació.
Font: el centre docent

3.6.1.4. Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
El Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració es proposa com una eina per a la
formació avançada dels futurs professionals de l'àmbit de la conservació-restauració del patrimoni.
L'èmfasi del contingut del màster rau en la idea de la direcció de projectes, especialment de
col·leccions i conjunts patrimonials, de manera que es potencia el paper del conservador-restaurador
com a professional que ha de coordinar el treball multidisciplinari que comporta la intervenció en un
conjunt assumint totes les competències que implica una intervenció important.
Per aquest motiu les competències fan referència al treball en equip i multidisciplinari, a la difusió
dels coneixements, a la conservació preventiva (establiment de protocols), al coneixement de les
tècniques analítiques i de documentació així com a dur a terme els tractaments que garanteixin la
conservació tant dels objectes com del conjunt (Taula E.6.1. consultable al Campus Virtual)
L’objectiu del màster és donar continuïtat i coherència al grau de Conservació-Restauració de Béns
Culturals possibilitant l'accés dels estudiants al tercer nivell de qualificació que estableix el MECES,
incloses les qualificacions que tenen com a finalitat l'adquisició d'una formació avançada, de caràcter
especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a
promoure la iniciació en tasques investigadores.
Al web del Màster es pot veure quins són els objectius, el tipus de docència, els plans docents, les
característiques de les Pràctiques Externes i del TFM:
http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/conservaciorestauracio/index.php?lang=ca_ES
Assignatures a analitzar:
S’han selecciónat dues assignatures que tenen un caràcter transversal dins el màster (s’hi imparteixen
coneixements que són útils a tots els materials i tipologia de béns culturals) i que es corresponen
plenament amb els objectius i les competències de la titulació, també s’analitzen el TFM i les
Pràctiques Externes obligatòries:
1. Gestió i Coordinació de Projectes d’Intervenció en Patrimoni
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2. Mètodes Científics Aplicats a l’Estudi del Patrimoni (la part pràctica d’aquesta assignatura es
realitza en alguns els laboratoris delsCciT-UB especialitzats en cada una de les tècniques que
formen part de l’assignatura).
3. Treball Final de Màster
4. Pràctiques externes obligatòries.
Les Pràctiques externes són una eina fonamental en un ensenyament d’aquesta tipologia. L’estudiant
fa una participació de 250h en una institució o empresa i sovint, aquesta experiència, l’apropa cap a
l’elecció del tema del seu TFM. La llista d’institucions amb les que s’estableix Conveni creix cada curs i
en la darrera edició han augmentat els convenis amb institucions de països europeus.
El Treball Final de Màster, quer es regeix per les Directrius Generals que marca la UB i les Normes
Específiques de la Facultat de Belles Arts, ofereix als estudiants la possibilitat de centrar-se en un
tema aconseguint-ne una especialització important a través del treball autònom guiat per tot el
procés de tutorització d’aquests 18 crèdits que fa un professor del màster.
Els plans docents de totes les assignatures del màster són complimentats i publicats abans del període
de matrícula i recullen els objectius, la metodologia i les activitats formatives programades. Es poden
consultar a:
http://www.ub.edu/grad/infes/fitxaInfe.jsp?n0=I&n1=0&n2=1&curs=2014&ens=M0909
Les activitats formatives (Taula E.6.2. consultable al Campus Virtual estan plantejades per tal que els
estudiants puguin aconseguir aquesta formació avançada i la puguin orientar cap el terreny
professional o el de recerca. Coincideixen amb les que es van proposar a la Memòria Verifica i estan
diversificades entre les activitats presencials, fonamentades en les classes teòriques i teòricopràctiques on s’exposen els diferents aspectes de la temàtica de les assignatures. Igualment té
importància l’aprenentatge autònom mitjançant l’elaboració de treballs. Totes les assignatures, i
especialment les Pràctiques Externes i el Treball Final de Màster, tenen una càrrega important de
treball tutelat mitjançant la tutorització establerta entre el professor i l’alumne.
Aquestes activitats de formació i les metodologies docents que s’utilitzen permeten obtenir els
resultats d’aprenentatge plantejats pel màster i a l’hora ser coherents amb les competències de les
matèries (vegeu Taula E.6.1 del Campus Virtual sobre les competències).
L’anàlisi de les assignatures seleccionades i de les competències que impliquen permet comprovar
que les activitats de formació són coherents amb les competències fixades a la Memòria de
Verificació de la titulació (vegeu TAULA E.6.1.on es recullen les competències previstes a la Memòria i
les que contemplen els plans docents de les assignatures seleccionades). Tant les competències com
les activitats formatives permeten una adequada correspondència amb el nivell 3 del MECES que ha
de permetre als estudiants adquirir una formació avançada.
Per interpretar alguna de les dades que apareixen a les taules adjuntes cal tenir en compte que, tal
com estava previst a la Memòria Verifica, el Máster s'ofereix de forma biennal (cada 2 cursos) per tal
d’adaptar-se a la demanda d’un sector molt específic però que és de reduïdes dimensions com a
col·lectiu professional. Igualment i tot que el Màster sigui de 60 crèdits assumibles en un sol curs
acadèmic, tant la Memòria de Verificació com a la realitat, es dóna la possibilitat que els estudiants
puguin completar el màster en dos, tres o quatre semestres. Aquesta organització permet als
estudiants que també tenen una activitat professional puguin compaginar els estudis del màster i la
tasca laboral però té incidència en les dades d’èxit i eficiència analitzades curs a curs.
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Taula E.6.1. Competències de les assignatures seleccionades.

Llista de competències de la titulació. Màster en Direcció de Projectes de ConservacióRestauració

Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament
i/o
aplicació
d'idees,
sovint
en
un
context
de
recerca
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats
amb
la
seva
àrea
d'estudi
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de
formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes
que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant
d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Competències generals

CG0 - Parlar bé en públic
CG1 - Tenir compromís ètic.
CG2 -Tenir capacitat de lideratge
CG3 - Haver adquirit motivació per la qualitat
CG4 - Treballar i dirigir un equip de caràcter multidisciplinari.

Competències específiques

En relació a la conservació-restauració de col·leccions i conjunts patrimonials, l'alumne una vegada
acabat el Màster hauria d'haver aconseguit les competències específiques per tenir:
CE1. Establir els protocols i interpretar els resultats dels estudis analítics dels béns culturals, en tant
que elements patrimonials dins d'un conjunt i un context.
CE2. Establir les condicions de conservació preventiva dels béns culturals en el seu context, gestionant
el seu manteniment.
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CE3. Seleccionar i realitzar els tractaments i metodologies de tractament específiques per garantir la
seva conservació integral, tant dels objectes com del conjunt.
CE4. Documentar de manera ordenada i sistemàtica totes les fases de les intervencions.
CE5. Estimar, planificar i dirigir els recursos humans, tècnics i materials.
CE6. Aplicar els criteris de qualitat i de les normes de seguretat, salut i mediombient que afecten els
llocs de treball i el procés.
CE7. Aplicar la forma de gestió i del funcionament de les administracions relacionades amb el
patrimoni.
CE8. Difondre els coneixements adquirits en l'exercici de la professió i en els projectes de recerca duts
a terme.
Competències segons PLA DOCENT TFM:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=568241&idioma=CAT&recurs=publicacio

Competències segons PLA DOCENT PRACTICUM:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=568240&idioma=CAT&recurs=publicacio

Competències segons PLA DOCENT Gestió i Coordinació Projectes intervenció Patrimoni:
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=568238&idioma=CAT&recurs=publicacio

Competències segons PLA DOCENT Métodos científicos aplicados al estudio del patrimonio
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=568238&idioma=CAT&recurs=publicacio

Competències avaluades en les assignatures seleccionades

Competències

Gestión y
coordinación de
proyectos de
intervención en
patrimonio

M.
Verifica

PRACTICUM DE
CONSERVACIÓNRESTAURACIÓN
EN
INSTITUCIONES Y
EMPRESAS

Métodos
científicos
aplicados al
estudio del
patrimonio

TFM

Pla
Docent

M.
Verifica

Pla
Docent

M.
Verifica

Pla
Docent

M.
Verifica

Pla
Docent

CB6

X

X

X

X

X

X

X

X

CB7

X

X

X

X

X

X

X

X

CB8

X

X

X

X

X

X

X

X
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CB9

X

X

X

X

X

X

X

X

CB10

X

X

X

X

X

X

X

X

CG0

X

X

X

X

X

X

X

X

CG1

X

X

X

X

X

X

X

X

CG2

X

X

X

X

X

X

X

X

CG3

X

X

X

X

X

X

X

X

CG4

X

X

X

X

X

X

X

X

CE1

X

X

X

X

X

CE2

X

X

X

X

X

CE3

X

X

X

X

X

X

CE4

X

X

X

X

X

X

CE5

X

X

X

X

X

X

CE6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CE7

X

X

X

X

CE8

X

X

X

X

Font. Memòria de Verificació / Plans docents / Centre docent

TAULA E.6.2. Activitats formatives de les assignatures seleccionades. Màster en Direcció de
Projectes de Conservació-Restauració
a) Llista d’activitats formatives
ACTIVITATS PRESENCIALS:
Activitat formativa 1 ACTIVITAT PRESENCIAL: Teoria
Activitat formativa 2 ACTIVITAT PRESENCIAL: Teòrica-pràctica
Activitat formativa 3 ACTIVITAT PRESENCIAL: Pràctiques ordinador
Activitat formativa 4 ACTIVITAT PRESENCIAL: Pràctiques laboratori
Activitat formativa 5 ACTIVITAT PRESENCIAL: Pràctiques externes
Activitat formativa 6 ACTIVITAT PRESENCIAL: Altres pràctiques
Activitat formativa 7 ACTIVITAT PRESENCIAL: Taller experimental
Activitat formativa 8 ACTIVITAT PRESENCIAL: Sortides de camp

ACTIVIDATS TUTELADES
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Activitat formativa 6 ACTIVITAT TUTELADA:

Treball tutelat

ACTIVIDATS AUTÒNOMES
Activitat formativa 7 ACTIVITAT AUTÒNOMA: Treball autònom

a) Activitats formatives utilitzades en les assignatures seleccionades
Activitats formatives de la matèria Obra, Activitats formatives utilitzades en
Contexto y Preservación. a la qual pertany l’assignatura
l’assignatura Gestión y coordinación de
Gestión y coordinación de proyectos de
proyectos de intervención en patrimonio
intervención en patrimonio
(Informació que hauria d’aparèixer als plans
docents)
Trabajo Autónomo

Treball autònom

Teoria

Teoria

Teórico-práctico

Teórico-pràctica

Salidas de campo
Trabajo tutelado

Treball tutelat

Activitats formatives de la matèria Obra,
Contexto y Preservación. a la qual pertany
l’assignatura Métodos científicos aplicados al
estudio del patrimonio

Activitats formatives utilitzades en
l’assignatura Métodos científicos aplicados
al estudio del patrimonio

Trabajo Autónomo

Treball autònom

Teoria

Teoria

Teórico-práctico

Teórico-pràctica

Salidas de campo

Sortides de camp

Trabajo tutelado

Treball tutelat

Activitats formatives de la matèria PRACTICAS Activitats
formatives
utilitzades
EXTERNAS OBLIGATORIAS a la qual pertany l’assignatura Pràctiques Externes
l’assignatura Pràctiques Externes
Prácticas externas

Pràctiques externes

Trabajo tutelado

Treball tutelat

en
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Trabajo autónomo

Treball autònom

Activitats formatives de la matèria TRABAJO Activitats
formatives
utilitzades
FINAL DE MÀSTER a la qual pertany l’assignatura l’assignatura Treball Final de Máster
Treball Final de Máster
Trabajo tutelado

Treball tutelat

Aprendizaje autónomo

Treball autònom

en

Font. Memòria de Verificació / Plans docents

3.6.1.5. Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
L'objecte del màster és el disseny urbà, un concepte que per no induir a equívocs requereix certs
acotaments. Podem entendre el disseny urbà com el procés de donar forma a les condicions físiques
per a la vida en ciutats. En aquest sentit, és l'art de «fer ciutat». Implica dissenyar edificis, grups
d'edificis, espais i paisatges, i establir els processos que fan possible un desenvolupament
sostenible. El màster es centra en el projecte urbà com a element que permet catalitzar altres
continguts. El focus es fixa en el projecte d'espai públic i, per la seva organització i atesa la
procedència del professorat, adquireix una dimensió interdisciplinària. El disseny del màster es
fonamenta en el principi que la recerca en l'àmbit del disseny urbà no es pot dur a terme d'una
manera totalment separada de la recerca pràctica operativa. És un dels pocs màsters d'aquest àmbit
que té un component social i de sostenibilitat molt marcat. Amb independència de les definicions
utilitzades, gairebé tots els autors que han escrit sobre aquest tema assenyalen quatre
característiques bàsiques del disseny urbà:
Té com objecte de treball la ciutat i el seu espai públic, territori dels processos de l'esfera pública,
àmbit amb el qual no s'ha de confondre.
•

En els seus processos es basa en les disciplines de projecte i hereta una llarga tradició

•

Posseeix forts components d'interdisciplinarietat que són estructurals a les seves pràctiques.

•

Suposa, necessàriament, el treball cooperatiu en equip i multidisciplinari.

L'objectiu central és dotar els estudiants de les competències necessàries (veure taula Estàndard 6.2).
perquè puguin formar part d'equips de disseny urbà i per facilitar-los una formació bàsica de recerca
en aquest camp. Com que el disseny urbà no és una professió sinó un àmbit d'actuació professional,
es pot confondre amb l'arquitectura i amb l'urbanisme. No hi ha cap associació professional que
determini què ha d'aparèixer i què no en el pla d'estudis d'un màster d'aquest tipus, o quines
competències, habilitats i coneixements es necessiten per poder exercir de dissenyador urbà. No
obstant això, recentment, en el marc de diverses estratègies de renovació urbana, l'Urban Design
Alliance ha establert uns paràmetres i unes competències que el dissenyador urbà hauria de tenir.
Són aquestes competències les que introduïm com a competències de les diferents matèries del
màster (veure taula Estàndard 6.2).
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D'aquesta manera, els objectius es concreten en:
•

Facilitar instruments operatius d'anàlisi i de projecció de la ciutat.

•

Facilitar continguts que permetin construir una perspectiva crítica respecte als processos de
«fer ciutat».

•

Facilitar eines metodològiques que permetin encarar amb èxit un treball de recerca.

Les activitats formatives estan plantejades per tal que els estudiants puguin aconseguir aquesta
formació avançada i la puguin orientar cap el terreny professional i/o el de recerca. Coincideixen amb
les proposades a la Memòria Verifica i estan diversificades entre les activitats presencials,
fonamentades en diverses activitats i metodologies docents (veure Taula E.6.2) on s’exposen els
diferents aspectes de la temàtica de les assignatures. Igualment té importància l’aprenentatge
autònom mitjançant l’elaboració de treballs. Totes les assignatures i el Treball Final de Màster, tenen
una càrrega important de treball tutelat. Les assignatures analitzades són representatives d’aquests
moments del procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències.
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/dur/objectius-i-competencies
Els plans docents de la titulació i, en conseqüència, els de les assignatures analitzades són
complimentats i publicats sempre abans del període de matrícula i recullen els objectius, la
metodologia i les activitats formatives programades.
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/dur/plans-docents i els sistemes d’avaluació
emprats.
En la redacció d’aquest informe em apreciar que cal ajustar millor les dades dels Plans Docents, cosa
que s’està fent el curs 2015-2016.
TREBALL FINAL DE MÀSTER. Per a l’elaboració dels TFM es segueixen les Directrius Generals
aplicables a les normatives específiques dels centres i les Normes Específiques de la Facultat de Belles
Arts. Taula E.6.1. Competències de les assignatures seleccionades. Màster en Disseny Urbà: Art,
Ciutat, Societat *
Competències
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten
una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los
conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Paisatge
Urbà

Taller Gestió
Projectes

TFM

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus
conclusiones y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

X

X

X

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo

X

X

X

CG1 Llevar a cabo evaluaciones y estudios de diseño
urbano

X

X

X

CG2 Reconocer los procesos de la construcción de la
ciudad y de su espacio público

X

X

X

CG4.. Identificar y manejar la producción científica y
proyectual sobre Diseño Urbano

X

X

X

CG5.- Aprender a valorar el papel del diseño urbano y
el arte público en la ciudad contemporánea

X

X

X

CG6.- Aprender a evaluar la complejidad del espacio
público y de su diseño

X

X

X

CG7 - Manejar conceptos fundamentales de la Historia
del Arte y de la Ciudad

X

CG8 - Demostrar capacidad de escribir "papers" e
informes técnicos

X

X

X

CT02 - Potenciar la capacidad de trabajo autómono

X

X

X

CT01 - Potenciar la capacidad de organización y
planificación

X

X

X

CT3 - Potenciar para la actividad cooperativa en trabajo
en equipo

X

X

CE1 Formular políticas de diseño urbano, su orientación
y sus `principios

X

X

X

CE2 Gestionar el asesoramiento y seguimiento de
proyectos de diseño urbano

X

X

X

CE3 Gestionar la promoción y el despliegue de procesos
de participación en proyectos de diseño urbano

X

X

CE 4 Aprender a manejarse entre las diversas escalas de
aproximación que posee que la realidad urbana

X

X

X

CE5 - Aprender a manejarse entre las diversas escalas de
aproximación que posee que la realidad urbana

X

X

X

CE6 - Manejar los procedimientos básicos del Proyecto

X

X

X
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de Espacio Público
CE7 - Comprender la diferencia entre proyecto de
espacio público e investigación sobre los proyectos de
espacio público

X

TAULA E.6.2. Activitats formatives de les assignatures seleccionades. Màster en Disseny Urbà: Art,
Ciutat, Societat
Grans grups d’activitats

Incorporen

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Sesiones Teórico-prácticas, consistents en la contextualització històrica i teòrica que
dona marc a les propostes de taller

Taller experimental

Prácticas ordenador, inherents al tipus de treball que desenvolupem
Prácticas de laboratorio enteses com a treball en petits grups
Salidas de campo, amb visites programades
Seminarios especializados com per exemple el de Design for All que portem
desenvolupant des de 1999
ACTIVIDADES TUTELADAS.
Trabajo tutelado

Seminarios especializados vinculats amb les temàtiques específiques dels treballs a
presentar , per petits grups i com a grups de discusió
Trabajo tutelado

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS.

Trabajo Autónomo (individual y / o en grupo)

Trabajo autònomo
Font: el centre docent

a) Activitats formatives utilitzades en les assignatures seleccionades
Activitats formatives de la matèria a la qual pertany
l’assignatura PAISAJE URBANO Y CIUDADANÍA seleccionada

Activitats formatives utilitzades en l’assignatura
PAISAJE URBANO

(Informació que s’ha d’extreure de la memòria verificada)

(Informació que hauria d’aparèixer als plans docents)

ACTIVIDADES PRESENCIALES. Sesiones Teórico-prácticas

ACTIVIDADES PRESENCIALES. Sesiones Teórico-prácticas

ACTIVIDADES PRESENCIALES Taller experimental

ACTIVIDADES PRESENCIALES Taller experimental

ACTIVIDADES PRESENCIALES Salidas de campo

ACTIVIDADES PRESENCIALES Salidas de campo

ACTIVIDADES TUTELADAS. Trabajo tutelado

ACTIVIDADES TUTELADAS. Trabajo tutelado

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS. Trabajo autònomo

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS. Trabajo autònomo

Activitats formatives de la matèria a la qual pertany
l’assignatura Proyecto de Espacio Público seleccionada

Activitats formatives utilitzades en l’assignatura TALLER
GESTIÓN PROYECTOS

ACTIVIDADES PRESENCIALES. Sesiones Teórico-prácticas

ACTIVIDADES PRESENCIALES. Sesiones Teórico-prácticas

ACTIVIDADES PRESENCIALES Taller experimental

ACTIVIDADES PRESENCIALES Taller experimental
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ACTIVIDADES PRESENCIALES Salidas de campo

ACTIVIDADES PRESENCIALES Salidas de campo

ACTIVIDADES TUTELADAS. Trabajo tutelado

ACTIVIDADES TUTELADAS. Trabajo tutelado

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS. Trabajo Autónomo

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS. Trabajo Autónomo

Font: el centre docent

Font. Memòria de Verificació / Plans docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER
•

•

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=569791&idioma=CAT&recurs=publicacio
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/14782 Treballs publicats

3.6.1.6. Màster en Produccions i Recerca Artística
Davant de la transformació contínua de les pràctiques artístiques, el màster de Producció i Recerca
Artística posa l'èmfasi en el pensament crític de la mateixa praxi, potencia el treball pluridisciplinari en
tots els àmbits de la producció artística en expansió (bidimensionals, espacials, a la xarxa, audiovisuals
i multimèdia) i n'explora els contextos socials i conceptuals.
Les eines intel·lectuals i tecnològiques que ofereix el màster permetran a l'alumnat situar-se en
primera línia del sector creatiu, concretament pel que fa a la producció i postproducció de l'art
intermèdia o medial, i l'habilitaran per a la investigació en i des de les arts.
El Màster en producció i Recerca Artística té com a objectius:
1.- La formació de productors artístics dins els camps de creació més avançats i l’adquisició de
recursos de gestió i visibilitat en aquests camps, a partir de la producció artística.
2.- Aconseguir la inserció laboral de l’ alumnat dins un mercat ampli, polivalent i molt canviant,
mitjançant la qualificada formació que proporcionen les competències requerides per donar resposta
a la realitat artística actual amb productes d’ excel·lència creativa que son altament valorats i
assimilats en el context cultural, artístic i empresarial.
Aquests valors són direccionats, fonamentalment, vers el coneixement i la recerca en re-explorar
críticament els llenguatges, els medis i les disciplines, des de la immersió en la pràctica i la investigació
artística, fent que l’ estudiant s’ impliqui conceptualment en els medis a utilitzar i en la regeneració de
les línies discursives de l’art. Per aconseguir aquesta immersió, es contempla un pla d’estudis, que
s’ha revelat efectiu, tant en les matèries i assignatures impartides, com per les eines intel·lectuals, de
relació – visibilitat i tecnològiques, que es faciliten a l’alumnat.
Els objectius anteriors, es fixen amb les competències transversals i específiques associades a les
matèries proposades a la memòria Verifica, programades al llarg de la titulació i que tenen la seva
correlació en assignatures del seu pla d’estudis i a les de la mostra analitzada per el CAI (Taula E.6.1.),
i que alhora es concreta en un seguit de capacitats, coneixements, aptituds i habilitats, a adquirir per
part de l’alumnat i futur professional.
http://www.ub.edu/bellesarts/queoferim/es/postgrau/master_produccions.htm
S’ha detectat en el seguiment dels egresats, que el títol, capacita per desenvolupar processos
innovadors d’activitat artística que tenen reflex i visibilitat en àmbits artístics i culturals de l’estat i
internacional.
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Les assignatures analitzades són representatives de dos moments clau del procés d’aprenentatge i
d’adquisició de les competències. D’una banda dues assignatures obligatories de primer curs “La
Extensió del Pensament Gràfic en les Pràctiques Artístiques Actuals” i “Art i tecnologia de la Imatge”,
que centren a l’alumnat en les possibilitats d’expansió del pensament i us de tecnologies. I de l’altre el
“Treball Fi de Màster” com a colofó dels objectius aconseguits.
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=568252&idioma=CAT&recurs=
publicacio
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=568250&idioma=CAT&recurs=
publicacio
Els plans docents de la titulació i, en conseqüència, els de les assignatures analitzades són
complimentats i publicats sempre abans del període de matrícula i recullen els objectius, la
metodologia i les activitats formatives programades,
http://www.ub.edu/grad/infes/fitxaInfe.jsp?n0=I&n1=0&n2=1&curs=2014&ens=M090B
Una vegada analitzats per el CAI, podem determinar que s’han desenvolupat efectivament, que són
coherents amb els objectius de la titulació i demostren el seu assoliment i la correspondència dels
resultats de l’aprenentatge amb el nivell de grau del MECES.
Les activitats i pràctiques formatives que es configuren als tallers experimentals, son fonamentades i
complementades amb la necessària formació teòrica, conceptual i deontològica que assegura la
consecució de projectes artístics d’alta qualitat que fins i tot, en el transcurs dels estudis, tènen
reconeixement mediàtic i suport d’organismes associats a la visibilitat dins els circuits professionals.
El TFM, de 20 ECTS, es una mostra evident d’aquesta connexió amb els circuits artístics externs. S’han
aconseguit convenis de col·laboració, residencies i beques amb importants institucions i fundacions
de la ciutat que permeten considerar el TFM com el punt de contacte i visibilitat entre la tasca i
recerca academica-docent i els circuits artístics professionals.
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=568260&idioma=CAT&recurs=
publicacio
La estructuració del TFM es construeix d’acord a les dues opcions d’especialitat A.C.I. i A.T.I. Art i
Contextos Intermedia i Art i Tecnologies de la Imatge*, en que després de 30 crèdits (un semestre
febrer – juny) comuns del primer curs, es desdobla el Màster en el seu segon any 60 crèdits (dos
semestres: setembre – juny) .
La presentació dels T.F.M. de les dues línies d’especialitat (A.C.I. i A.T.I.) del Màster Producció i
recerca Artística, es produeix en espais públics i relacionats amb els circuits culturals i artístics de la
ciutat Fundació Sunyol i Fabra i Coats Fabrica de Creació BCN, en el primer cas com a presentació i
lectura dels projectes davant el tribunal (in situ) i en el segon com a exposició pública (in situ) dels
projectes i lectura a posteriori davant tribunal a la Facultat de BBAA
El T.F.M. es la conseqüència llògica d’un ensenyament de Màster , amb un marc normatiu de la UB
aprovat amb la oferta dels màsters, es contempla l’assignació de tutor i tutores entre els docents de
les assignatures obligatòries específiques de cada línia d’especialitat del màster Producció i Recerca
Artística, d’acord amb la força docent del màster.
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Taula E.6.1. Competències avaluades en les assignatures seleccionades
a) Competències avaluades en les assignatures seleccionades
Extensions del
pensament gràfic en les Art i tecnologia de la
Competències
pràctiques artístiques
imatge
actuals
CB6

TFM
X

CB7

X

X

X

CB8

X

X

X

CB9

X

CB10

X

CG0

X

X

CE1
CE2

X
X

X

X

X

CE3

X

CE4

X

CE5

X

CE6

X

X

X

CE7

X

CE8

X

CE9

X

CE10

X

X

X

CE11

X

CE12

X

Font. Memòria de Verificació / Plans docents / Centre docent
TAULA E.6.2. Activitats formatives de les assignatures seleccionades
a) Llista d’activitats formatives del màster Producció i Recerca Artística

Activitat formativa 1 ACTIVITAT PRESENCIAL: Teoria
Activitat formativa 2 ACTIVITAT PRESENCIAL: Teòrica-pràctica
Activitat formativa 3 ACTIVITAT PRESENCIAL: Taller experimental
Activitat formativa 4 ACTIVITAT PRESENCIAL: Seminaris especialitzats
Activitat formativa 5 ACTIVITAT PRESENCIAL: Pràctiques externes
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Activitat formativa 6 ACTIVITAT TUTELADA:

Treball tutelat

Activitat formativa 7 ACTIVITAT AUTÒNOMA: Treball autònom

Font. Memòria de Verificació / Plans docents
b) Activitats formatives utilitzades en les assignatures seleccionades
Activitats formatives de la matèria a la qual
Activitats formatives utilitzades en l’assignatura
pertany l’assignatura Extensions del Pensament Extensions del Pensament gràfic en les
gràfic en les pràctiques artístiques actuals
pràctiques artístiques actuals
(Informació que s’ha d’extreure de la memòria
verificada)

(Informació que hauria d’aparèixer als plans
docents)

ACTIVITAT PRESENCIAL: Teoria,

ACTIVITAT PRESENCIAL: Teoria,

ACTIVITAT PRESENCIAL: Teòric-práctica

ACTIVITAT PRESENCIAL: Teòric-práctica

ACTIVITAT PRESENCIAL: Taller experimental

ACTIVITAT PRESENCIAL: Taller experimental

ACTIVITAT PRESENCIAL: Seminaris espezialitzats

ACTIVITAT PRESENCIAL: Seminaris especialitzats

ACTIVITAT PRESENCIAL: Pràctiques externes

ACTIVITAT PRESENCIAL: Pràctiques externes

ACTIVITAT TUTEL·LADA: Treball tutel·lat

ACTIVITAT TUTEL·LADA: Treball tutel·lat

ACTIVITAT AUTÒNOMA: Treball autònom

ACTIVITAT AUTÒNOMA: Treball autònom

Activitats formatives de la matèria a la qual
pertany l’assignatura Art i tecnologia de la
imatge

Activitats formatives utilitzades en l’assignatura

ACTIVITAT PRESENCIAL: Teòria

ACTIVITAT PRESENCIAL: Teòria

ACTIVITAT PRESENCIAL: Teòrico-pràctica

ACTIVITAT PRESENCIAL: Teòrico-pràctica

ACTIVITAT PRESENCIAL: Taller experimental

ACTIVITAT PRESENCIAL: Taller experimental

ACTIVIDAD TUTELADA: Treball tutel·lat

ACTIVIDAD TUTELADA: Treball tutel·lat

ACTIVIDAD AUTÓNOMA: Treball autònom

ACTIVIDAD AUTÓNOMA: Treball autònom

Art i tecnologia de la imatge

Font. Memòria de Verificació / Plans docents
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Activitats formatives utilitzades al TFM
ACTIVITAT PRESENCIAL: Taller experimental
ACTIVITAT TUTEL·LADA: Treball tutel·lat
ACTIVITAT AUTÓNOMA: Treball autònom

Font. Memòria de Verificació / Plans docents
http://grad.ub.edu/grad/plae/detallPla.do?ctrl=dadesPlaForm.plansDocents&action=PDFPublicacio&param=2013%2332501
%23CAT

3.6.2 Que el sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i que és públic.
3.6.2.1 Grau en Belles Arts
Els instruments avaluen tot el procés d’aprenentatge de forma efectiva durant l’avaluació continuada
de les competències de les diferents assignatures analitzades.
Existeix una total coincidència amb els instruments avaluatius proposats a la Memòria de Verificació,
exceptuant un cas, el d’Actituds Interdisciplinàries: Al ser una de les quatre assignatures incloses en
la matèria, els valors del Treball realitzat i l’escrit és del 30%, i a la proposta inicial era del 20%. S’ha
modificat aquest valor per tal de posar en rellevància les dues parts.
Per visualitzar el resum dels instruments avaluadors (Taula E.6.3)
Respecte del Treball de Fi de Grau, cal indicar que les activitats i el sistema d’avaluació aplicades a
cada àmbit milloren substancialment les proposades inicialment a la Memòria Verifica, degut a que hi
ha més varietat d’activitats i més coherència que les indicades a la memòria Verifica, segons l’acord al
que varen arribar el professorat que coordina cada àmbit queimparteix l’assignatura. Tenint en
compte que al ser una assignatura amb 7 àmbits d’actuació artística diferent, és més clarificador
emprar el sistema que s’ha seguit per avaluar les competències.
TAULA E.6.3.Grau en Belles Arts. Sistemes d’avaluació en les assignatures seleccionades
a) Instruments avaluadors utilitzats pel grau
De forma general els instruments susceptibles de ser utilitzats en el procés d' avaluació són els següents:
•

Instrument avaluació 1: Instruments de paper: examen, qüestionaris (d' elecció entre diferents
respostes, de distinció verdader/fals, d' aparellament…), proves objectives (respostes simples, completar
la frase…), proves d' assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d' aplicació, estudi de casos, resolució
de problemes…
• Instrument avaluació 2: Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú, exposicions…
• Instrument avaluació 3: Instruments basats en la observació: llistats de control, escales d' estimació,
registres…
• Instrument avaluació 4: Treballs realitzats por l' estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d'
aprenentatge…
• Instrument avaluació 5: Simulacions
• Instrument avaluació 6: Instruments de co-avaluació.
En cada matèria s' especifica, en funció dels resultats d' aprenentatge, els instruments susceptibles de ser
utilitzats pel procés d' avaluació.
Pel que es refereix al sistema de qualificacions i segons el RD 1125/2003, el nivell d' aprenentatge aconseguit
pels estudiants s' expressarà amb qualificacions numèriques.
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b) Instruments avaluadors utilitzats en les assignatures seleccionades
Instruments
avaluadors

Iniciació als
Processos i
Projectes II

Instrument de paper:
mapes conceptuals

10%

Proves
examen

objectives:

escrita.

Presentació
defensa

oral

Taller de Creació I

Actituds
Interdisciplinàries

TFG

10%

activitats
d’assaig
sobre un tema d’art
gràfic
Memòria
Presentació

Laboratori de
Gravat i
Impressió

10%

27,06%

i

10%

control de canvis
produïts en el procés
de creació

30%

Treballs realitzats per
l'estudiant: Projectes i
pràctica experimental
i de creació

60%

carpeta
d’aprenentatge

20%

Treball realitzat per
l’estudiant: projecte

60%

Treball realitzat per
l’estudiant: Memòria
escrita. Contingut

70%

27,06%

30%

60%

27,88%

Co-avaluació.
Seguiment tutor

18%

Observació dels canvis

30%
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Font: Facultat de Belles Arts

3.6.2.2 Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
Els plans docents de les assignatures del Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
analitzades en aquest estàndard presenten els instruments i els procediments d’avaluació, amb les
evidències i el seu valor quantitatiu, en correspondència amb allò que recull les matèries de la
Memòria Verifica, i permeten una avaluació fiable dels resultats dels aprenentatges. Com s’ha dit,
aquests plans docents són públics per l’alumnat, abans de l’inici de la docència del corresponent curs
acadèmic.
Aquests instruments avaluen tant el final d’un procés d’aprenentatge com els diferents moments del
seu desenvolupament –anàlisi, examen, procés, projecte, tractament, etc.-, amb una efectiva
avaluació continuada de les competències de les diferents assignatures analitzades.
En coherència amb aquesta metodologia d’avaluació (Taula E.6.3.), l’instrument més utilitzat per les
assignatures analitzades, sense comptar el TFG i les pràctiques externes, és aquell que engloba els

109

treballs realitzats per l’estudiant, que pot arribar al 100% de les evidències, i que inclou tant les
activitats desenvolupades al taller o al laboratori, com els seus resultats matèrics i físics i les
evidències documentals que les acompanyen. En l’altre extrem de la taula se situen les proves orals
que tenen un paper més reduït, sense superar mai el 10% de la nota total.
Els instruments tradicionals de paper, exàmens, proves objectives, etc., varien segons l’assignatura,
arribant en el millor dels casos al 40% de la nota total. No obstant això, els exàmens, com a proves
tradicionals i massives d’altres ensenyaments, és utilitzat de manera puntual en aquest Grau. Només
s’aplica en un grup reduït d’assignatures, quan l’avaluació de l’assoliment de certes competències
relacionades amb coneixements conceptuals, de vocabulari, normativa, criteris, etc., així ho demana.
L’avaluació del TFG es fa en dos moments diferents. Durant el procés d’elaboració, competència del
tutor acadèmic, i a la seva conclusió escrita, competència compartida tant pel tutor com pel tribunal.
Aquest últim ha d’avaluar, a més, la seva presentació i defensa pública.
L’avaluació de les pràctiques externes correspon al tutor acadèmic del Grau assignat a cada alumne,
que ha de fer el seguiment de la memòria escrita i avaluar el seu resultat final, però també ha
d’incloure com a evidència l’informe del tutor de la institució on s’han realitzat.
En aquest cas, de manera similar a les assignatures de laboratori o de taller, el treball realitzat per
l’estudiant i les seves evidències documentals són l’instrument principal per avaluar els resultats.
Les pràctiques externes i el TFG, per la implicació d’un nombre de docents considerable, tant a la seva
tutorització com a avaluació, necessitaria, com una proposta de millora, un pas més en la coordinació
i en els criteris d’avaluació, més enllà de la normativa general del Centre i les pautes específiques del
grau, similar a una possible rúbrica.
TAULA E.6.3. Sistemes d’avaluació en les assignatures seleccionades. Grau en ConservacióRestauració de Béns Culturals*
a) Instruments avaluadors utilitzats pel grau en conservació-restauració de béns culturals
•

•
•
•
•
•

Instrumentos de papel: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de
distinción verdadero/falso, de emparejamiento…), pruebas objetivas (respuestas simples,
completar la frase…), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y similares, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de problemas…
Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones…
Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de estimación,
registros…
Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dossieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje…
Simulaciones
Instrumentos de co-evaluación

b) Instruments avaluadors utilitzats en les assignatures seleccionades
Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
Instruments
avaluadors

Assignatura
Conceptes i
Fonaments
de la

Assignatura
Biologia i
Geologia
dels Béns

Assignatura
Examen,
Diagnòstic i
Documentació

Assignatura Pràctiques TFG
Tractaments externes
aplicats als
Béns
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Conservació Culturals
i
Restauració
Proves escrites:
Examen sobre els
continguts tèorics
de l’assignatura

I

Culturals V

40%

Proves escrites:
Qüestionaris
siobre un text de
referència,
relacionat amb els
conceptes
desenvolupat a la
part teòrica de
l’assignatura

40%

Treballs realitzats
per l’estudiant:
Fitxes de les obres
analitzades al
laboratori

20%

Treballs realitzats
per l’estudiant:
Qüestionari visita
programada

10%

Treballs realitzats
per l’estudiant:
Memòria escrita
del treball de
recerca

20%

Proves orals:

10%

30%

Presentació oral i
defensa del treball
de recerca
Proves orals:

5%

Presentació oral
sobre els treballs
executats al taller
Treballs realitzats
per l’estudiant:
Treballs pràctics al
taller

30%

33%

Treballs realitzats
per l’estudiant:
Memòria escrita,
fitxes i informes,
del treballs
pràctics al taller

30%

32%

Treballs realitzats
per l’estudiant:

60%
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Treball
d’investigació
Treballs realitzats
per l’estudiant:
Assistència i
Memòria de les
pràctiques de
laboratori i de les
sortides de camp

40%

Treballs realitzats
per l’estudiant:

70%

Memòria final de
les pràctiques
externes
Seguiment de
tutories i valoració
del tutor acadèmic
del grau
d’acompliment del
projecte formatiu

15%

Treballs realitzats
per l’estudiant:
informe final del
tutor de
pràctiques de la
institució

15%

Treballs realitzats
per l’estudiant:
Memòria escrita
del TFG

73%

Proves orals:

27%

Presentació i
defensa davant un
tribunal del TFG

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

Font: el centre docent

3.6.2.3 Grau en Disseny
El sistema d'avaluació de les assignatures del grau és present als plans docents 2013/2014, que van
estar publicats a la web del centre amb anterioritat a la matriculació dels estudiants.
Els plans docents per al curs 2013/2014 han estat publicats a la web del centre amb anterioritat a la
matriculació dels estudiants. En concret, les assignatures analitzades es troben als següents enllaços:
Elements del Disseny I
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363400&idioma=CAT&recurs=
publicacio
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Tipografia i Arquitectura Gràfica I
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363418&idioma=CAT&recurs=
publicacio
Laboratori de Projectes de Disseny Professionals I
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363404&idioma=CAT&recurs=
publicacio
Introducció al Projecte Final de Grau: Investigacions Prèvies
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363412&idioma=CAT&recurs=
publicacio
TFG
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=363413&idioma=CAT&recurs=
publicacio

Tots ells presenten els instruments i els procediments d’avaluació, amb les evidències i el seu valor
quantitatiu, en correspondència amb allò que recull les matèries de la Memòria Verifica, i permeten
una avaluació fiable dels resultats dels aprenentatges.
Quan a les competències, tant transversals com específiques, queden pràcticament recollides a les
assignatures obligatòries triades com a mostra, és a dir, que del total de 28 competències que recull el
Grau en Disseny en total, 24 són avaluades directament per aquestes 5 assignatures.
Els instruments avaluadors recollits a la Memòria Verifica, segons el llistat proposat per la Universitat
de Barcelona pel conjunt de les seves titulacions són els mateixos que apareixen als plans docents de
les assignatures del grau en Disseny (Taula E.6.3). Instruments que formen part del procés d'avaluació
continuada present a totes les assignatures del grau.
Els més utilitzats són els treballs realitzats per l’estudiant, que inclouen tant les activitats del taller
experimental com exercicis de classe, projectes o treballs finals.
Les presentacions orals, amb un paper rellevant al TFG (16,4% de l'avaluació), però que també tenen
rellevància en d'altres assignatures del Grau en Disseny
Per la seva banda, l'avaluació del seguiment de tutories i participació dels estudiants (d'un 30% a
l'assignatura Elements del Disseny I, i d'un 20% a Laboratori de Projectes de Disseny Professionals I) és
un instrument cabdal en l'avaluació continuada.
L'aplicació de la Normativa de TFG del centre va suposar, per a aquest ensenyament, una adaptació
singular, de manera que el Tribunal avalua un 50% en referència als continguts del TFG, un 30% en
referència a la presentació de tots els materials presentats i un 20% en referència a la presentació
pública. El TFG del Grau en Disseny proposa una única línia molt genèrica, a partir de la qual els
estudiants proposen les temàtiques relatives als diferents camps de la disciplina i se'ls assigna un
tutor en relació al camp específic en funció de la força docent disponible.

TAULA E.6.3. Sistemes d’avaluació en les assignatures seleccionades. Grau en Disseny
a) Instruments avaluadors utilitzats pel grau en Disseny
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•

•
•
•
•
•

Instrumentos de papel: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de distinción
verdadero/falso, de emparejamiento…), pruebas objetivas (respuestas simples, completar la frase…), pruebas
de ensayo, mapas conceptuales y similares, actividades de aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas…
Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones…
Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de estimación, registros…
Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dossieres, proyectos, carpeta de aprendizaje…
Simulaciones
Instrumentos de co-evaluación

Assignat
ura
Elements
del
Disseny I

Assignatura
Tipografia i
Arquitectur
a Gràfica I

Assignatura
Laboratori de
Projectes de
Disseny
Professionals I

Treballs realitzats per
l’estudiant: exercicis
de classe

30%

100%

65%

Treballs realitzats per
l’estudiant: Treball
final

40%

Instruments
avaluadors

Assignatura

TFG

Introducció al
Projecte Final de
Grau: Investigacions
Prèvies

15%

Treballs realitzats per
l’estudiant: Exercicis
de preparació

15%

Treballs realitzats per
l’estudiant: Criteris,
temàtica i projecte

25%

Treballs realitzats per
l’estudiant: Informe
final

40%

Proves orals:

20%

Presentació oral i
defensa del treball de
recerca
Seguiment de
tutories i valoració de
la participació

30%

20%

Treballs realitzats per
l’estudiant: Memòria
escrita del TFG i
altres materials
(Maquetes, plafons,
etc...)

83,6%

Proves orals:

16,4%

Presentació i defensa
davant un tribunal
del TFG
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100%

100 %

100 %

100%

100 %
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3.6.2.4 Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
El sistema d’avaluació de les assignatures del màster (veure Taula E.6.3 afegida al Campus Virtual)
està descrit en cada un dels plans docents (són consultables a:
http://www.ub.edu/grad/infes/fitxaInfe.jsp?n0=I&n1=0&n2=1&curs=2014&ens=M0909)
Els detalls del sistema d’avaluació i les especificacions del tipus de treball a realitzar d’acord amb el
calendari concret està més detallat en el programa i en els documents específics sobre l’avaluació de
cada assignatura que cada professor penja al Campus Virtual (aquest material s’adjunta com a
documentació annexa o evidències).
En totes les assignatures el percentatge més important en l’avaluació correspon al treball fet per
l’estudiant que suposa entre un 70 i un 90% de la qualificació final.
Les presentacions en públic i l’exposició oral tenen un percentatge menor com a instrument
avaluador, en el cas del TFM aquest ítem està especialment contemplat i té un pes més significatiu.
Només una de les assignatures seleccionades utilitza l’examen escrit com una part del sistema
d’avaluació, Mètodes Científics Aplicats a l’Estudi del Patrimoni, que per la amplitud de continguts i
característiques de la seva docència combina diferents sistemes d’avaluació.
En el cas del TFM el sistema de supervisió i avaluació incorpora altres mecanismes d’avaluació als
descrits fins ara donat que es un procés que es basa en el treball tutoritzat i que es defensa davant un
tribunal (en la documentació annexa presentada coma a evidències, es poden consultar els
documents generals del TFM, els d’assignació de tutors, de seguiment, els ítems que s’utilitzen per a
l’avaluació, les pautes per a la presentació final del TFM, la composició dels tribunals, les
característiques de l’informe del tutor, etc.).
El treball final és la conclusió del Màster i, per tant, la seva estructura, el seu contingut, la seva
metodologia i resultats han de posar en pràctica les competències adquirides al llarg de les
assignatures precedents. El treball ha d'aportar propostes, estratègies, solucions, etc., a situacions o
problemàtiques de la conservació patrimonial dels conjunts o col·leccions i ha de ser, alhora, coherent
amb el contingut del Màster. Pot tenir un caràcter professional o un caràcter d'investigació. El sistema
d’avaluació té en compte totes aquestes característiqeus.
En general es pot dir que el TFM segueix un procés que consta de les fases de: proposta de temes,
adjudicació del tutor, fixació d’un calendari de tutories, desenvolupament del treball, correcció prèvia
per part del tutor, proposta de defensa del treball mitjançant l’informe del tutor i acte de presentació
i avaluació per part del tribunal (doc. al Campus virtual:
https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=25760)
L’avaluació de les Pràctiques externes es fa mitjançant la valoració de la tasca de tutorització que fa el
tutor acadèmic assignat a cada estudiant, es té en compte també l’informe del tutor de la institució i
la memòria que l’estudiant entrega com a resum de les tasques desenvolupades durant el període de
pràctiques.
A totes les assignatures del màster els sistemes d’avaluació utilitzats s’han demostrat adequats als
resultats que s’han d’obtenir.
TAULA E.6.3. Sistemes d’avaluació en les assignatures seleccionades. Màster en Direcció de
Projectes de Conservació-Restauració
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Instruments avaluadors utilitzats pel màster
Instrument 1 - Instruments de paper: examen, proves objectives, proves d’ assaig, mapes conceptuals i similars,
activitats d’aplicació, estudi de casos, resolució de problemes
Instrument 2 - Proves orals: entrevistes o exàmens, presentacions en comú, exposicions
Instrument 3 - Instruments basats en l’observació: llistats de control, escales d’estimació, registres…
Instrument 4 - Treballs realitzats per l’estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d’aprenentatge
Instrument 5 - Simulacions
Instrument 6 - Instruments de co-evaluación
Font. Memòria de Verificació / Plans docents

b) Instruments avaluadors utilitzats en les assignatures seleccionades

Instruments
avaluadors

Gestión y
coordinación de
proyectos de
intervención en
patrimonio

Métodos
científicos
aplicados al
estudio del
patrimonio

PRACTICUM DE
CONSERVACIÓNRESTAURACIÓN
EN
INSTITUCIONES Y
EMPRESAS

TRABAJO FINAL
DE MÀSTER

10%

20%

PROYECTO FINAL
DE MÀSTER EN
CONSERVACIÓNRESTAURACIÓN

Instruments de
paper: examen,
proves objectives

30%
Proves orals,

25%

Instruments basats
en l’observació
Treballs realitzats per
l’estudiant

75 %

70%

90%

80%

100 %

100 %

100 %

100 %

Simulacions
Instruments de coevaluación

3.6.2.5 Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
Les taules i evidencies documentals presentades evidencien que les activitats de formació són
coherents amb els resultats d’aprenentatge que es pretenen i que corresponen al nivell del MECES
adequat per a la titulació.
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Pel que fa a les assignatures la metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu
d’oferir als estudiants, que provenen de entorns culturals i de formació molt diferents, les
oportunitats per a integrar els resultats d’aprenentatge. Això es posa de manifest en les evidències
documentades dels assoliments dels estudiants. Aquestes evidències indiquen que els estudiants
reben un adequat nivell de formació i satisfan suficientment els requisits del nivell especificat en el
MECES per a la titulació.
El pla docent de les assignatures contempla les competències i les formes d’avaluació. En el campus
virtual de les respectives assignatures es pot comprovar que es contemplen les sortides de camp dins
del Taller Experimental. El tipus de metodologia i activitats formatives estan justificades per a
l’adquisició de les competències.
Respecte al sistema d’avaluació, el pla docent contempla les metodologies bàsiques que es
despleguen en els campus virtuals de les assignatures. Els sistemes d’avaluació suficientment
explicitats en el Pla Docent i en el campus virtual de les assignatures, tot combinant activitats
individuals i grupals, permeten una certa discriminació de la qualitat dels aprenentatges. (Veure Taula
E.6.4)
Pel que fa al TFM, les evidències posen de manifest que els TFM responen al nivell del MECES
requerit per la titulació. Els TFM responen a una planificació temàtica concorde amb els grups i les
línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. El sistema de supervisió i
avaluació és adequat per certificar els resultats d’aprenentatge relacionats amb els TFM, de la
mateixa forma que el procediment de seguiment del TFM. Per a l’elaboració dels TFM es segueixen
les Directrius Generals aplicables a les normatives específiques dels centres de la UB i les Normes
Específiques de la Facultat de Belles Arts (aprovades per Comissió Acadèmica de 08/05/2015)
Procediment de seguiment i avaluació del TFM
1.- Inici del treball. La comissió acadèmica publica al campus de Taller de Gestió de projectes el llistat
d’oferta dels treballs i dels tutors corresponents, en el curs anterior a la seva iniciació (el màster te 90
ECTS)
2.- Al llarg dels mesos de Març a Maig, la coordinació del Màster, rep les propostes dels estudiants
(normalment arriben a fer entre 3 o 4 propostes) i les comenta.
3.- Finalment entre Maig i Juny queden fixats els treballs i tutors i aprovats per la Comissió de
Coordinació del Màster
4.- El TFM està associat a dues matèries, una de tall metodològic (Del projecte d’intervenció al
projecte de recerca) i una altra de tall conceptual ( Model Barcelona d’Espai Públic). Això vol dir que
el darrer semestre del màster està vinculat al desenvolupament del TFM.
5.- La part metodològica s’imparteix, segueix i avalua per sistema de panel d’experts (format pels
diferents tutors i professors del màster que pertanyen a diverses disciplines)
6.- En el treball sobre el Model Barcelona s’introdueix el sistema d’avaluació per parells dons es
demana la redacció d’un “paper” per a publicació en una revista científica.
7.- Aquestes activitats permeten contextualitzar la metodologia del TFM i el context de referència pel
desenvolupament del temes que és el “Model Barcelona”
8.- SEGUIMENT del TFM. Els diferents tutors segueixen individualment el TFM. La coordinació de la
matèria organitza seminaris de treball quinzenals on es revisen els avanços de tos els treballs
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9. PRESENTACIO. En el campus virtual del TFM es poden trobar les recomanacions de presentació i
format dels treballs
9.- AVALUACIÓ. Utilitzem un doble sistema d’avaluació. D’una banda els tutors avaluen el treball en
relació a les competències i atorguen una puntuació en escala 1/100. Posteriorment un tribunal (a
poder ser extern) avalua el treball a partir dels continguts desenvolupats en cada treball i en relació a
les competències implicades en el treball.
10.- Els comentaris del tribunal es publiquen en el campus virtual perquè l’estudiant en tingui
constància.
11.- Els TFM que finalment obtenen una puntuació superior a 7,8 son publicats al repositori
institucional de la UB
http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2013&codiGiga=569791&idioma=CAT&recurs=
publicacio
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/14782 Treballs publicats
Aquest màster té convenis d’intercanvi ERASMUS (IST de Lisboa, MDU Estambul) però no podem fer
constar les dades de resultats i matriculació dons no estan contemplades en les dades disponibles de
Gestió Acadèmica.
TAULA E.6.3. Sistemes d’avaluació en les assignatures seleccionades. Màster en Disseny Urbà: Art,
Ciutat, Societat
Instruments
avaluadors

Paisaje Urbano

Taller Gestión
Proyectos

TFM

Instrumentos de
papel

20 %

10%

10%

Pruebas orales

10%

20%

20%

Instrumentos
basados en la
observación

10%

10%

10%

Trabajos
realizados por el
estudiante

50%

Depèn del tipus de treball encara que
es recomana que tots les
desenvolupin
50%

50%

Les matèries que es presenten a avaluació són el “cor” del màster i són de caire processual, la qual
cosa pressuposa la utilització sistemàtica de
Instrumentos de papel

Escrits, Diari de camp, Esbossos, Dibuixos, Plantes, Alçats, etc.
Monocrom i en color.
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Pruebas orales

Explicació del procés de treball en petits grups o en grup total.
Presentació i defensa del procés de projecte

Instrumentos basados en la
observación

Bona part d’allò que es presenta mitjançant instruments de
paper està basat en el treball directe d’observació

Trabajos realizados
estudiante

En diferents formats: informes, presentacions, “papers”,
projectes de recerca

por

el

Instrumentos de co-evaluación

El procés de taller implica el debat i la discussió i en aquest
sentit entenem que son procediments fonamentals de coavaluació

Font. Memòria de Verificació / Plans docents

3.6.2.6 Màster en Produccions i Recerca Artística
Els plans docents de les assignatures del Màster de Producció i Recerca Artística analitzades en aquest
estàndard presenten els instruments i els procediments d’avaluació, amb les evidències i el seu valor
quantitatiu, en correspondència amb allò que recull les matèries de la Memòria Verifica, i permeten
una avaluació fiable dels resultats dels aprenentatges.
Les taules i evidencies documentals presentades mostren que les activitats de formació són coherents
amb els resultats d’aprenentatge que es pretenen i que corresponen al nivell del MECES adequat per
a la titulació.
Pel que fa a les assignatures la metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu
d’oferir als estudiants, que provenen de entorns culturals i de formació molt diferents, les
oportunitats per integrar els resultats d’aprenentatge. Això es posa de manifest en les evidències
documentades dels assoliments dels estudiants. Aquestes evidències indiquen que els estudiants
reben un adequat nivell de formació i satisfan suficientment els requisits del nivell especificat en el
MECES per a la titulació.
El pla docent de les assignatures contempla les competències i les formes d’avaluació. En el campus
virtual de les respectives assignatures es pot comprovar que es contemplen dins del Taller
Experimental les activitats de presentació d’obra i debat obert, que permeten establir els índexs
d’aprofitament i avenç que possibiliten l’avaluació continuada. El tipus de metodologia i activitats
formatives estan justificades per a l’adquisició de les competències, que es fa evident en les
presentacions i defensa d’obra i aportacions teòriques programades per el professor/a responsable.
Pel que fa al TFM, les evidències posen de manifest que els TFM responen al nivell del MECES
requerit per la titulació. Els TFM responen a una planificació temàtica concorde amb els grups i les
línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. El sistema de supervisió i
avaluació és adequat per certificar els resultats d’aprenentatge relacionats amb els TFM, de la
mateixa forma que el procediment de seguiment del TFM.
Tal com s’ha indicat anteriorment La estructuració del TFM es construeix d’acord a les dues opcions
d’especialitat A.C.I. i A.T.I. Art i Contextos Intermedia i Art i Tecnologies de la Imatge*, en que després
de 30 crèdits (un semestre febrer – juny) comuns del primer curs, es desdobla el Màster en el seu
segon any 60 crèdits (dos semestres: setembre – juny) .
La presentació dels T.F.M. per l’avaluació en les dues línies, es la següent:
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http://grad.ub.edu/grad/plae/detallPla.do?ctrl=dadesPlaForm.plansDocents&action=PDFPublicacio&
param=2013%2332501%23CAT
Especialitat ”ART I CONTEXTOS INTERMEDIA” A.C.I.:
1- Presentació i avaluació d’un projecte artístic competitiu i d’excel·lència en relació a les produccions
artístiques actuals, en qualsevol de les seves manifestacions físiques intermèdia (en els espais
expositius destinats i sessions programades a l’efecte).
Es valora la adequació expositiva: espaïal/contextual/virtual(la forma en que es presenta i formalitza
cada projecte).
2- Justificació oral, a avaluar, del projecto acabat i exposat públicament, argumentant els eixos
conceptuals en que es sustenta (ambdues actuacions en presencia de tot l’ equipo de professors que
han tutoritzat els projectes de producció).
3- Avaluació de la investigació sobre els fonaments i desenvolupament posterior del projecte
presentat (escrita):
Avaluació de l’estudi teòric que desenvolupa hipòtesis des de la construcció del discurs/llenguatge
artístic en el que s’ inscriu el propi projecte artístic presentat (Art Practice Research).
Especialitat “ART I TECNOLOGIA DE LA IMATGE” A.T.I.:
1- Presentació i avaluació del procés de treball desenvolupat en el projecte artístic: Memòria del
projecte.
2- Avaluació de la investigació a desenvolupada (escrita):
Aquesta Investigació pot estar directament vinculada a la producció artística que el/la estudiant ha
anat desenvolupant en el transcurs del màster – “Art Practice Research”-, o bé, pot ser una
investigació específica i original sobre una temàtica d’ interès.
Avaluació de cada presentació que realitza (segons programació) l’estudiant verbalment i por escrit,
sobre el desenvolupament del projecte artístic i d’investigació, en presència de tot l’equip de
professors que han tutoritzat els diversos projectes, en el transcurs de les sessions programades a tal
efecte.
Normativa vigent UB, Trabajo Final de Máster:
http://www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf
http://grad.ub.edu/grad/plae/detallPla.do?ctrl=dadesPlaForm.plansDocents&action=PDFPublicacio&
param=2013%2332501%23CAT
TAULA E.6.3. Sistemes d’avaluació en les assignatures seleccionades. Màster en Producció i Recerca
Artística *
Instruments avaluadors utilitzats pel màster
Instrument 1 - Treballs realitzats per l’estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d’aprenentatge
Instrument 2 - Proves orales: entrevistes o exàmens, presentacions en comú, exposicions
Instrument 3 - Instruments de paper: exàmen, proves objectives, proves d’ assaig, mapes conceptuals i similars,
activitats d’ aplicació, estudi de casos, resolució de problemes

121

Instrument 4 - Instruments de co-evaluación
Font. Memòria de Verificació / Plans docents

b) Instruments avaluadors utilitzats en les assignatures seleccionades

Art i tecnologia
de la imatge

Extensions del
Pensament
gràfic en les
pràctiques
artístiques
actuals

Pràctiques
externes

TFM

Treballs realitzats
pels alumnes,
exposició obra
posada en comú a
l’espai expositiu

30 %

20%

-

50%

Proves orals,
exposició pública
exàmens, defensa
projecte

40%

50%

-

20%

Instruments de
paper

20%

20%

-

30%

10%

10%

-

100 %

100 %

100 %

Instruments
avaluadors

Investigació a
desenvolupar
(escrita)

Instrumentos de coevaluación, amb
l’equip de
professors

100 %

Font. Memòria de Verificació / Plans docents
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3.6.3 Anàlisi de l’adequació dels valors dels indicadors acadè mics amb les
característiques de la titulació
3.6.3.1 Grau en Belles Arts
Els indicadors de les assignatures escollides són els següents:
• La mitjana de la Taxa d’Èxit és de 95,61%.
• La mitjana de la Taxa de Rendiment és de 90,64%.
• La mitjana de la Taxa de No Presentats és de 5,23%.
Aquests valors demostren que per aquestes assignatures escollides deduiríem que els objectius de la
titulació es compleixen amb escreix.
TAULA E.6.4.1. Qualificacions de les assignatures-mostra del grau en Belles Arts. Curs 2013-2014.
Nom de l’assignatura

Aprovat

Notable

Excel·lent

MH

Suspès

Total de
no
presentats

1

Iniciació als Processos
i Projectes II

92

143

16

11

16

21

300

93,91

87,33

7,00

2

Lab. Gravat i Impressió

53

137

50

4

26

19

289

90,37

84,43

6,57

3

Taller de Creació I

44

132

36

8

4

10

239

96.07

92.05

4.18

4

Actituds
interdisciplinàries

46

141

22

4

0

10

225

99,07

94,67

4,44

4

TFG

37

116

53

11

1

10

228

98,63

94,74

3,95

Curs

Total de
matriculats

Taxa
d’èxit

Taxa de
rendiment

Taxa de
no
presentats

Font: Rendiment d’actes de les assignatures seleccionades per l’Acreditació titulacions de la Facultat de Belles Arts. Dades
pròpies.

Els resultats són els previstos (Taula E.6.4), tal i com s’ha anat indicant en els informes de seguiment.
Les mesures que s’han adoptat han donat un bon resultat.
En els informes de seguiment, dels cursos precedents, es remarcava que, pel nombre de suspesos,
s’han hagut d’adoptar mesures quan a la organització de dues assignatures: Conceptes de l’Art
Modern i Representació Gràfica. Es varen habilitar grups específics de repetidors per a no influir en el
seguiment normal dels alumnes que les cursaven per primera vegada. Per la idiosincràsia dels
continguts de l’assignatura de Representació Gràfica encara es mantenen aquests grups de
repetidors, mentre que a l’altra assignatura s’ha assolit la normalitat i ja no són necessaris.
Com a conseqüència de la coexistència de la llicenciatura (veure la taula d’extinció a:
http://www.ub.edu/bellesarts/guia_grau_bellesarts/index.htm) i el grau, una part de la força docent
(prop de 1000 alumnes) estava dedicada a la llicenciatura, el que implicava que al grau hi havia
activitats que s’havien de fer amb grups de 50 alumnes, en lloc dels previstos 25. Això va implicar fer
un horari provisional per optimitzar, també, els espais i el rendiment de les assignatures.
Les assignatures que més varen patir aquesta situació són: Iniciació als Processos i Projectes I, Iniciació
als Processos i Projectes II, Processos de Creació Artística i Projectes de Creació Artística. Les acciones
portades a terme han estat les següents:
•

Reorganització horària que s’ha establert, ja que era molt complicat i poc intel·ligible per part
dels alumnes la intervenció per part de les tres disciplines (Dibuix, Escultura i Pintura) que les
configuren. Aquest ajustament ha facilitat la comprensió de l’assignatura per part de
l’alumnat i també ha facilitat el poder avaluar equilibradament la intervenció de cadascuna de
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les disciplines. Aquestes dades es troben recollides als informes de seguiment dels cursos
2011-12 i 2012-13.
•

Una vegada extingida la llicenciatura es varen poder desdoblar els grups, doncs al ser
assignatures que fonamentalment segueixen l’activitat de Taller Experimental, el nombre
d’estudiants per grup és de 25 i no pas de 50 com fins al moment havien estat.

Si calculem les mitjanes dels indicadors per a totes les assignatures de la titulació trobaríem uns valors
inferiors als calculats a la Taula 6.4, de més amunt, però si veiem aquests valors, tenim:
•

La mitjana de la Taxa d’Èxit és de 99,18%.

•

La mitjana de la Taxa de Rendiment és de 93,55%.

•

La mitjana de la Taxa de No Presentats és de 5,03%.

Com veiem aquests valors,, dels indicadors de totes les assignatures, encara són millors que els de les
assignatures mostra, pel que podem dir que la visió general de la titulació, de que totes aquestes
taxes són d’un nivell excel·lent, i recullen les bones pràctiques docents a tots els nivells dels
indicadors.
És a dir, aquests valors corroboren també la visió general de la titulació, de que tots aquests
indicadors són d’un nivell clar d’excel·lència, i recullen les bones pràctiques a tots els nivells dels
indicadors.
La Taxa de Rendiment (Crèdits ordinaris superats respecte el total de crèdits ordinaris matriculats),
com podem comprovar a la taula, ha augmentat, això és senyal que s’ha millorat quan a diferents
ajustos (com per exemple millora de la graella horària, posada en marxa dels cursos de 3er i 4rt, etc.)
que donen aquests resultats.
La Taxa d’eficiència (Crèdits teòrics que s'haurien de consumir respecte els crèdits realment
consumits) es redueix en 1,7%, i es pot considerar amb un valor d’eficiència excel·lent.
La Durada mitjana dels estudis (Pel conjunt d’estudiants graduats en un mateix curs, mitjana d’anys
transcorreguts des que es va iniciar el grau), és una dada que encara no disposem.
Taxa d’abandonament Inicial (% d'alumnes d'una cohort que no es matriculen als dos cursos
següents), en els dos darrers cursos ha augmentat en un 4,2%. Aquesta dada es dona, molt
probablement per problemes econòmics de les famílies com a resultat de la crisi que ha afectat molt
directament als alumnes que es troben a la capa mitja baixa de la societat. Així consta, en un índex alt,
en aquelles sol·licituds d’abandonament que ens han fet arribar a la SED. Una altra causa pot ser que
hi ha una incompatibilitat d’estudis. Una darrera causa per motius personal. I per últim, una petita
part d’alumnes que han fet el canvi del Grau en Belles Arts a un dels altres dos graus de la Facultat, en
preferència el de Disseny.
Taxa de graduació (% d’alumnes que finalitzen el grau respecte als alumnes que varen iniciar els
estudis fa 4 anys). Tot i que no és un càlcul vàlid, però si orientatiu, hem fet el càlcul a partir de les
dades que disposem en el Grau en Belles Arts. Si considerem com a graduats a aquells alumnes que
finalitzen amb aprovat el seu TFG, podem establir que en el curs 2013-2014, varen ser 217 sobre el
total d’alumnes matriculats a primer curs en el curs 2010-2011 que eren 228/309 (el total de
matriculats va ser de 504 i la oferta era de 300 places, eren per tant 107 matriculats més que ho eren
del pas de llicenciatura a grau, amb la conseqüent disminució de qualitat per aquest volum
d’alumnes. Això vol dir que el valor d’aquest índex és: 70,23%, mentre que si considerem als graduats
sobre el total d’alumnes matriculats a quart curs és: 95,18%.
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TAULA E.6.7. Grau en Belles Arts
Indicador

Curs 2010

Curs 2011

Curs 2012

Curs 2013

Curs 2014

87.0

85.5

91,0

91,0

P

Taxa d’eficiència (peq130d)

-

-

99,3

97,6

P

Durada mitjana dels estudis (peq130h)*

-

-

-

P

P

Taxa d’abandonament (peq130g)

-

-

13,5

17,7

P

Taxa de graduació (peq130c)

-

-

-

P

P

Taxa de rendiment (peq130e)

Font: Planificació Acadèmico Docent

3.6.3.2 Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
En conjunt, les taxes d’èxit i de rendiment del conjunt de les assignatures del Grau en ConservacióRestauració de Béns culturals, i de les analitzades per el CAI són molt altes, superant de mitjana el
90%.
Resultats que són coherents amb les metodologies aplicades a les assignatures (Taula 6.4.), amb
activitats que obliguen a una implicació constant per part de l’alumnat i de seguiment per part del
docent. Una efectiva avaluació contínua, amb diverses evidències, pautades i programades al llarg del
curs, que donen un gran protagonisme a l’alumnat i a la seva capacitat de treball. Amb resultats força
positius.
La reavaluació, per la seva part, és una eina que ajuda a recuperar aquests casos on l’alumnat es veu
impossibilitat de seguir, en temps real, les activitats d’avaluació. És una manera de poder diferir i
ampliar el calendari acadèmic i augmentar els resultats positius de les assignatures, amb una taxa
d’assoliment major.
Pels mateixos motius, seguiment continuat del docent i protagonisme real per part de l’alumne,
l’avaluació dóna com a resultat unes notes més altes, amb un percentatge també superior.
Situació idèntica tant per les pràctiques externes i el TFG, que tenen, en ambdós casos, una taxa d’èxit
del 100%, i amb una qualificació superior a notable, respectivament, del 97,5% i del 75,7%. (Taules
E.6.5. i E.6.6.)
Tanmateix, hi ha assignatures amb taxes que baixen de manera clara. Aquestes corresponen a
matèries alienes a la branca d’Arts Humanitats, on s’enquadra el títol de Grau en ConservacióRestauració de Béns Culturals, com ara el dibuix tècnic de l’assignatura Representació Gràfica, en 30
punts; la Biologia-Geologia o la Química-Física, que fluctua entre el 80 i el 89%, amb una taxa de no
presentats en una assignatura d’aquesta última matèria; Química i Física dels Béns Culturals I, de
gairebé el 12%. Taxes de rendiment que oscil·len entre el 77 i el 86, acompanyades d’una taxa de no
presentats entre el 13 i el 18%, es repeteixen en tres assignatures compartides, com a matèries
bàsiques o obligatòries, amb el Grau en Belles Arts: Laboratori de Fotografia, Antropologia i Sociologia
de l’Art i Iniciació als Processos i Projectes II.
L’abandonament inicial (Taula E.6.7.), alterna cursos amb una xifra al voltant de l’11% amb d’altres
que superen el 22%, sense una causa que doni resposta definitiva a aquesta situació. Com s’ha dit, la
titulació demana una presència activa total pels alumnes matriculats. Aquesta és una característica
que, com es pot comprovar, dóna unes taxes de rendiment i d’eficiència molt positives. Possiblement,
aquesta mateixa sigui la raó de l’abandonament dels estudiants que, per raons econòmiques,
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d’incompatibilitat d’horaris familiars o laborals, no puguin seguir les activitats presencials,
obligatòries, de les assignatures.
TAULA E.6.7. Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
Indicador
Taxa de rendiment (peq130e)

Curs 10/11

Curs 11/12

Curs 12/13

Curs
13/14

94,2

90,4

94,4

92,7

99,1

98,3

10,6

23,53

Taxa d’eficiència (peq130d)
Durada mitjana dels estudis (peq130h)
Taxa d’abandonament (peq130g)

10,91

22

Taxa de graduació (peq130c)
Font: Planificació Acadèmico Docent

Conèixer la realitat d’aquesta situació seria una acció de millora de la titulació, amb la necessitat de
recavar informació directa als alumnes implicats.

3.6.3.3 Grau en Disseny
Pel que fa a la Taxa d'Èxit (TE), la mitjana de totes les assignatures del Grau en Disseny és del 95,26% i
el rang és [72,91; 100]. En relació a la Taxa de Rendiment, la mitjana de totes les assignatures és de
88,50% i el rang és [71,42; 100] (Taula E.6.4).
El TFG te una qualificació mitjana de 6,61, i una taxa d’èxit del 87,50% (Taula E.6.5).
En relació a les temàtiques escollides pels estudiants dins de la línea genèrica de Disseny, d'un total
de 33 estudiants presentats, 17 treballs són de disseny gràfic, 10 de disseny de producte i 6 de disseny
d'interactius.
En relació a la taxa de no presentats, el promig de totes les assignatures és de: 4,07% i el rang és [0,
24,07].
L’única assignatura que presenta una anomalia desconeguda amb un 24,07% de taxa de no presentats
és Elements del Disseny II, de primer curs, coincident a final del segon semestre. La causa d'aquest
elevat índex, segons les argumentacions dels professors i coordinador de l'assignatura va ser que 15
estudiants van canviar de grau. En el present curs, però, altres estudiants provinents d'altres estudis
ja han ocupat aquestes places i cursen actualment el segon curs del Grau en Disseny. No s'ha
identificat una causa concreta d'aquesta fluctuació d'estudiants de primer curs dels estudis de Disseny
cap a d'altres estudis, ni de la incorporació d'estudiants d'altres estudis cap als de Disseny. També cal
constatar, segons les argumentacions dels professors, l'abandonament d'algun estudiant amb greus
dificultats econòmiques per incorporar-se al món laboral. D'un total de 33 assignatures del grau, però,
n'hi ha 15 que no van comptabilitzar cap No presentat durant el curs 2013/2014, la qual cosa significa
que en un 45,45% de les assignatures tots els estudiants les van cursar fins al final.
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TAULA 6.7. Grau en Disseny
Curs

Curs

Curs

Curs

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

86,68

78,65

90,9

88,5

Taxa d’eficiència (peq130d)

-

-

98,4

99,0

Durada mitjana dels estudis (peq130h)

-

-

-

-

Taxa d’abandonament (peq130g)

-

-

-

-

Taxa de graduació (peq130c)

-

-

-

-

Indicador

Taxa de rendiment (peq130e)

3.6.3.4 Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
La Taula E.6.4 en referència als indicadors acadèmics pot consultar-se al Campus Virtual. Pel que fa a
les taxes d’èxit són altes però el rendiment baixa força en algunes assignatures i especialment en el
TFM. Algunes circumstàncies de canvis laborals i personals d’alguns alumnes (una estudiant va tenir
problemes familiars greus, una estudiant estrangera va venir amb molt poc nivell de coneixements i
poc nivell d’idioma i dues estudiants es van quedar embarassades) dins un conjunt petit d’estudiants
incideix dràsticament en els percentatges.
Tot i les circumstàncies puntuals i personals que poden afectar els resultats dels indicadors
acadèmics, el fet d’un rendiment baix ha estat analitzat per la Comissió del Màster i creiem que
respon a un excés de càrrega per als estudiants i a un calendari massa compacte que ha fet que
alguns estudiants no es veiessin capaços de presentar-se al conjunt d’assignatures.
En l’actual edició del màster (curs 2014-15) s’ha subsanat en part aquesta situació de concentració i
intensitat plantejant un calendari més dilatat que permet als estudiants, preferentment aquells que
compaginen el màster amb una activitat laboral, disposar de més temps per a les presentacions dels
treballs de les assignatures.
També s’ha augmentat el nivell de tutorització i d’atenció a aquests aspectes per part de la Comissió
de Màster i especialment per part de la Coordinadora (sobretot de forma presencial). El conjunt de
professors ens hem implicat especialment en millorar aquest aspecte i sembla que l’adequació de la
càrrega de treball de les assignatures i el calendari modificat permetran tenir taxes de rendiment
millors en el curs 2014-15. Tal i com ja contempla la memòria del Màster, la situació més habitual és
que els estudiants no cursin els 60 crèdits del màster en un curs acadèmic, per tant dos semestres,
sinó que ho facin en tres o quatre semestres. Això permet una compaginació més fàcil de les tasques
acadèmiques i les laborals a aquells alumnes que ja treballen i permet també un procés de maduració
a aquells estudiants més joves que han finalitzat els estudis de Grau recentment.
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0

3

11

20122013

Gestió i
Coordinació de
projectes
d’intervenció en
patrimoni

2

6

2

0

0

1

11

20122013

Pràctiques
Externes

0

3

3

0

0

0

6

100,00
%

100,00
%

----

20132014

Treball Final de
Màster

0

4

0

0

1

3

8

75,00%

50,00%

37,5 %

Total de
matriculats

MH

Notable

Taxa de no
presentats

0

Taxa de
rendiment

2

Taxa d’ èxit

6

Total de no
presentats

0

Suspès

Mètodes Científics
Aplicats a l’estudi
del Patrimoni

Excel·lent

Aassignatura

20122013

Aprovat

Curs

TAULA E.6.4.1. Qualificacions de les assignatures-mostra del Màster en Direcció de Projectes de
Conservació-Restauració. Curs 2012-2013 / 13-14

100,00
%

72,73%

27,27

100,00
%

90,91%

9,09%

Per interpretar les dades de la taula cal tenir en compte la referència al caràcter biennal de la titulació
i les característiques de l’alumnat que s’hi matricula, que s’ha esmentat a l’apartat 3.6.2.4.
TAULA E.6.7. Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
Indicador

Curs T

Curs T + 1

88,5

58,5%

Taxa d’eficiència (peq130d)

100,0

100%

Durada mitjana dels estudis (peq130h)

1,00

pendent

Taxa d’abandonament (peq130g)

No hi ha dades

No hi ha dades

Taxa de graduació (peq130c)

No hi ha dades

No hi ha dades

Curs T + 2

...

Taxa de rendiment (peq130e)
PEQ 5044 130
Anàlisi dels resultats

3.6.3.5 Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
Entenem que els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. No poden mostrar una millora contínua de la titulació dons aquesta ha estat reverificada i
només utilitzem les dades de la titulació anterior com a referència. Malgrat que els estudiants del
Màster provenen de països i disciplines diverses (aquest és un dels objectius) la qual cosa vol dir que
venen amb coneixements, habilitats i competències molt diferents, el seguiment personalitzat d’una
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banda, l’interès dels estudiants pel tema, l’estructura de quadre docent (interdisciplinar) i la
potenciació del treball grupal ens permeten obtenir els resultats presents a la taula 6.4.. Es dona un
equilibri en la zona de notable i només uns pocs estudiants, en algunes assignatures estan per sota i,
també, pocs per sobre d’aquesta zona mitja. Les puntuacions de les assignatures es realitzen en
escala 1/100 i la variabilitat i dispersió (Distribució normal) no queda ben reflectida en l’agrupació
Suspens, Aprovat, Notable, Excel·lent.
Respecte a la Taxa de Rendiment caldria esperar al tancament d’actes el mes de Juliol per a fer-ne
una valoració definitiva. Respecte a la taxa d’eficiència es detecta una millora de les dades
provisionals del curs actual amb les de l’anterior. Aquí cal destacar que el Màster de 90 ECTS permet
la matriculació dels estudiants a primer curs en qualsevol dels semestres, sempre qui hi hagi una
justificació – normalment de tramitació de visats i inicis de beques – i explica aquesta millora dons dos
estudiants varen iniciar el Màster en el segon semestre. Sembla que la durada mitjana dels estudis
s’ha reduït lleugerament, però hi ha un lleuger increment de la taxa d’abandonament que,
òbviament, afecta a la taxa de graduació. La Taxa d’abandonament ha crescut. Raons
(1) dos estudiants extracomunitaris han trobat feina en els seus països d’origen
(2) Una estudiant ha estat mare i ha abandonat (temporalment) els estudis.
De tota manera, al respecte cal dir que donada la presència de molts estudiants extracomunitaris
(aprox. 90%) alguns d’ells sense beca, la variabilitat en la taxa d’abandonament pot ser relativament
gran.
TAULA E.6.7. Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
Les dades que apareixen a http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/llistat-m%C3%A0sters/dissenyurb%C3%A0-art-ciutat-i-societat són del 2012-2013 i pertanyen al Màster anterior . S’ha calculat el
curs 2014-2015 a partir de les dades http://www.giga.ub.edu/acad/
Curs 2014-2015
Indicador

Curs 20122013

Curs 2013-2014

PROVISIONAL encara no ha
acabat

93,6%

66,6

138,7

100

Taxa de rendiment (peq130e)

Nº Crèdits aprovats
------------------------- x 100

93,4

Nº credits matriculats
Taxa d’eficiència (peq130d)

Nº Crèdits teòrics que haurien de matricular
-----------------

102

Nº total de credits matriculats
Durada mitjana dels estudis (peq130h)
∑ anys que triguen els graduats d'un mateix curs

2,14

2

---------------------------------------
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N (nombre d'estudiants graduats)

Taxa d’abandonament (peq130g)
Nº estud. que no s'han matriculat el curs t ni t+1
__________________________________
Nº total matriculats 1er curs

10,7

30%

T= curs en que haurien d'haver complertat
estudis
T+1= curs seguent
Taxa de graduació (peq130c)
Nº est que acaben en un temps màxim t+1
----------------------------------------------------------

64,2

70%

Nº est que porten el mateix temps a
l'enseynament
Font: Planificació Acadèmico Docent
DADES CURS ANTERIOR, 2012-13

3.6.3.6 Màster en Produccions i Recerca Artística
En conjunt, les taxes d’èxit i de rendiment del conjunt de les assignatures analitzades del Màster
Producció i Recerca Artística, són molt altes, superant de mitjana el 95%.
Resultats que són coherent amb les metodologies aplicades a les assignatures, amb activitats que
obliguen a una implicació i seguiment constant per part de l’alumnat i de l’equip docent. L’avaluació
Continuada, es mostra com a eina efectiva i clarificadora dels processos duts a terme en els Tallers
Experimentals de Creació, amb diverses evidències, pautades i programades al llarg del curs, que
donen un gran protagonisme als projectes personals de l’alumnat i a la seva capacitat de treball. Amb
uns resultats molt positius.
Pels mateixos motius, el seguiment continuat dels processos creatius per part de l’equip docent i les
reordenacions conceptuals i formals per part de l’alumne, fan que l’avaluació doni com a resultat
unes notes satisfactòriament altes, amb un elevat percentatge.
L’abandonament, amb una xifra al voltant de l’1%, la podem trobar... (segons l’informe de seguiment
del curs 2012-2013, s’especifica la incorrecció de Taxa d´abandonament: 5 -NO ES CORRECTE: varen
abandonar 3 alumnes de 26- ) principalment en contingències personals i familiars definides com a
greus (malalties i/o decessos de familiars), quedant en segon termini raons econòmiques,
d’incompatibilitat d’horaris familiars o laborals, en cap cas s’ha manifestat un abandonament per
motius docents i/o acadèmics. En les entrevistes personals als alumnes admesos, s’intenta aproximarse i conèixer aquestes possibles situacions.
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TAULA E.6.7. Màster en Producció i Recerca Artística

Indicador

Curs T

Taxa de rendiment (peq130e)

100%

Taxa d’eficiència (peq130d)

96%

Durada mitjana dels estudis (peq130h)

Curs T + 1

Curs T + 2

...

La prevista

Taxa d’abandonament (peq130g)

1%

Taxa de graduació (peq130c)

95%

Font: Planificació acadèmico docent

3.6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació
3.6.4.1 Grau en Belles Arts
Les dades de referència disponibles són dels egressats de l’antiga llicenciatura en Belles Arts. És per
aquest motiu que no hi ha informació fidedigna de la inserció laboral dels graus actuals que programa
la Facultat: en Belles Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals i Disseny.
Els llicenciats en Belles Arts, segons l’informe de l’AQU de 2014, presentava una taxa d’ocupació del,
69%, amb un 76% d’enquestats que consideraven que les funcions són les pròpies del nivell de
titulació exigit. De la seva banda, per un 49% dels llicenciats enquestats les funcions que realitzen a la
seva feina requereixen formació universitària.
Amb la diversificació de titulacions i de professions de sortida de la Facultat de Belles Arts, s’hauria
d’incidir en un futur immediat en l’elaboració d’enquestes d’inserció laboral específica dels graduats.

3.6.4.2 Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
Les dades de referència disponibles són dels egressats de l’antiga llicenciatura en Belles Arts. És per
aquest motiu que no hi ha informació fidedigna de la inserció laboral dels graus actuals que programa
la Facultat: en Belles Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals i Disseny.
Els llicenciats en Belles Arts, segons l’informe de l’AQU de 2014, presentava una taxa d’ocupació del,
69%, amb un 76% d’enquestats que consideraven que les funcions són les pròpies del nivell de
titulació exigit. De la seva banda, per un 49% dels llicenciats enquestats les funcions que realitzen a la
seva feina requereixen formació universitària.
Amb la diversificació de titulacions i de professions de sortida de la Facultat de Belles Arts, s’hauria
d’incidir en un futur immediat en l’elaboració d’enquestes d’inserció laboral específica dels graduats.
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3.6.4.3 Grau en Disseny
Malgrat manquen els valors dels indicadors d'inserció laboral, un 15% dels estudiants de TFG, durant
el curs 2013-2014 van manifestar dificultats per acudir a les tutories perquè estaven treballant.
Tendència que s'ha incrementat durant el curs 2014-2015 entre els estudiants de TFG.
Sis dels estudiants van aconseguir contracte, durant el curs 2013-2014, en les respectives empreses i
institucions després d'haver cursat les Pràctiques en empreses de disseny, assignatura que és optativa
de l'Ensenyament i que poden matricular tant estudiants de tercer com de quart curs al grau en
Disseny.

3.6.4.4 Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
Una part significativa dels estudiants d’aquest màster estan ja dins el món laboral (d’aquí algunes de
les dificultats per poder superar tots els crèdits en el temps establert). En aquests casos els
estudiants troben en el màster noves eines que podran aplicar en el seu desenvolupament
professional, o també, inicien una nova via d’activitat investigadora i de futur doctorat.
Dins el col.lectiu d’alumnes que cursen el màster però encara no tenen feina, i tot i que no es tenen
dades “oficials”, tenim constància que, tot i les dificultats per tenir una plaça de feina estable en
l’àmbit de la conservació-restauració, els egressats del màster milloren els seus contactes i les
col·laboracions amb possibles agents contractadors. Tenim constància oral que els períodes de
Pràctiques Externes i els contactes establerts en el desenvolupament del seu TFM els han facilitat el
coneixement d’àmbits laborals específics i encàrrecs de feines.

3.6.4.5 Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
Una bona part dels estudiants del Màster són joves professionals que venen a ampliar coneixements i
mètodes de treball respecte a l’Espai Públic i al Disseny urbà. És a dir, el Màster els hi proporciona
noves eines i perspectives per “afegir valor” a la pràctica professional en la que estan inserits. Com
hem assenyalat una gran majoria són extracomunitaris i el retorn al seu país amb el bagatge
aconseguit en el Màster els facilita una millor integració laboral. Partint de les dades de la titulació
anterior, podem constatar com la majoria dels estudiants que han passat pel màster han tingut una
immillorable integració laboral i en molts casos han saltat a ser professors d’Universitats públiques i
privades. En el cas dels estudiants comunitaris i més específicament espanyols la situació d’inserció
laboral depèn més de la titulació d’origen que de l’obtinguda en el Màster.
No disposem de dades estandarditzades de seguiment de la inserció laboral dels estudiants. Malgrat
això, una aproximació al seguiment del egressats la poden torbar a Xarxa Acadèmic Professional del
Màster: https://masterdisenourbanoarteciudadsociedad.wordpress.com

3.6.4.6 Màster en Produccions i Recerca Artística
En relació als valors i indicatius d’inserció laboral, es detecta una alta activitat en relació al perfil
d’activitat artística i cultural de la ciutat de Barcelona, territori i amb connexions internacionals. Pel
que fa al mercat audiovisual, es té coneixement de diverses formes de contractes laborals dins
institucions i empreses del sector, que sempre han estat trameses de manera particular en el següent
any de la finalització dels estudis.
Cal esmenar, que una part important dels estudiants del Màster Producció i Recerca Artística són
joves professionals o docents en actiu dins universitats o centres extracomunitaris interessats en
ampliar metodologies i interconnexions de treball respecte a la producció artística i la renovació de
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llenguatges en aquest àmbit. És a dir, el Màster els hi proporciona noves eines i perspectives per
“afegir valor” a la pràctica professional en la que molt sovint estan inserits.
Com hem assenyalat una gran majoria són extracomunitaris i el retorn al seu país amb el bagatge
aconseguit en el Màster els facilita una millor integració laboral. Partint de les dades de la titulació
anterior, podem constatar com la majoria dels estudiants que han passat pel màster han tingut una
immillorable integració laboral i en molts casos han consolidat el seu estatus dins d’Universitats
públiques i privades, o bé, ampliar àmbits de gestió en institucions o centres de producció. En el cas
dels estudiants comunitaris i més específicament espanyols la situació d’inserció laboral depèn més
de la situació del sector cultural i artístic, en aquest aspecte, cal remarcar la creixent activitat auto
gestionada tant, en l’àmbit individual, com col·lectiu, amb el suport de centres de producció i creació
que configuren un important suport a la pervivència cultural i artística .
Tanmateix, degut al caràcter innovador dels estudis, els egressats han demostrat una alta capacitat
per generar auto-empreses de creació que ajuden a mantenir el teixit d’activitat cultural dins la
societat
Un dels màxims indicadors de l’interès del títol, es la integració dels alumnes egressats en exposicions
i activitats rellevants dins la programació Artística i cultural del país, així com la participació i
consecució de premis, beques i ajuts a la Producció Artística i a la Recerca:
“Beca de Producció Guasch-Coranty”, “Barcelona
Produccions” (Ajuntament de Barcelona) “Ajuts a la Producció, Recerca i Creació” de la EADC
(Generalitat de Catalunya), “Biennal Ciutat de Valls” (Tarragona), “Beca de Projectes d’Arts Visuals”
(Sala d’Art Jove de la Generalitat), “ Loop-Art . Festival Internacional de Video-Arte”, “Premi Miquel
Casablancas”, (Centre Sant Andreu) “Centre d´Art Santa Mònica”, “CCCB”, “Caixaforum”, i fins i tot.
Museus com ara “La Panera” (Lérida), MUSAC, León,
CA2M, Madrid, “Loop-Art. Festival Internacional de Video-Arte”, “Centre d’Art Santa Mònica”,
“CCCB”, “Caixaforum”.
Alguns d’aquests postgraduats son artistes de Net.art i/o el seus projectes es manifesten en Internet.
Fins el moment, les activitats professionals dels nostres egressats, està vinclada als camps següents:
Ideació i producció d’activitats culturals i artístiques, Art-tivisme Sociocultural, gestió d’associació
d’artistes visuals, director artístic independent i creadors autònoms.
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4. Valoració i propostes del pla de millora
El CAI, al llarg de l’elaboració i l’anàlisi dels diferents estàndard d’aquest autoinforme, ha fet esment
dels punts febles detectats als diferents apartats, i de les possibles millores per corregir-los.
Punts febles que indiquen, de vegades, no tant la manca d’accions de qualitat en el desenvolupament
de l’ensenyament, sinó de la sistematització d’aquestes accions i d’una manca de coneixement per
part dels agents que intervenen de tot el procediment i de la programació d’aquestes accions. Accions
que, d’altra banda, no sempre venen acompanyades de les evidències documentals que les haurien
de fer recognoscibles per tots els seus actors, i per aquells que han d’avaluar la seva qualitat.
La millora de la qualitat de les titulacions de la Facultat de Belles Arts és responsabilitat del Centre,
del seu PDI i del PAS, però a ningú se l’escapa que hi ha aspectes que van més enllà de les
competències de Centre, i fins i tot de la mateixa Universitat de Barcelona.
El professorat, amb impossibilitat material de renovació i promoció; el suport del PAS, subjecte a les
reduccions pressupostàries i als canvis estructurals, i la construcció d’un nou edifici, urgent ja l’any
2004, ajornat sine die per l’Administració Autonòmica, són tres exemples de la impossibilitat que el
Centre té en incidir en tres aspectes fonamentals pel correcte funcionament de les titulacions que
oferta.
Amb aquesta visió, fem explícita aquesta necessitat i compromís de millora, amb un seguit d’accions,
siguin estratègiques del Centre i de totes les seves titulacions, o específiques dels màsters, que
detallem a continuació.

4.1. Estratègiques de Centre i comuns a tots els títols de grau i de màster
Propostes de millora

Estat de la proposta

Responsable/s de la seva
implementació
Observacions

Informació pública
Implementació d’un gestor de
continguts per la web del Grau de
Belles Arts i dels webs respectius
dels màsters

En procés d’implementació

Actualitzar la informació pública
sobre el PAT

Implementada

Promoure la traducció de tots els
continguts a l’anglès i al castellà

En procés d’implementació

Captació, accés i matriculació
Incrementar la captació de nous
estudiants
Informar i formar alumnes de l’ús
de la plataforma Moodle

En coordinació amb el CRAI i el SAE

Taxes d’abandonament
Analitzar i determinar les causes

A implementar a partir del curs

Amb el suport del gabinet tècnic
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d’abandonament dels diferents
graus i màsters

2015-16

del rectorat

Orientació als estudiants
Continuar i amplificar el conjunt
d’accions que es desenvolupen,
amb l’elaboració del protocols
específics de cada acció

Implementat i en procés de millora

Elaborar un document exhaustiu
de la informació que rebrà
l’alumnat durant les sessions
informatives, especialment a les
A implementar el curs 2015-16
jornades de portes obertes i a les
sessions informatives dels alumnes
de primer curs dels graus

Tots els agents que preparen i
intervenen en aquestes sessions

Donar un espai específic al Web de
la Facultat, amb tota la informació
relacionada amb el PAT: definició,
objectius. àmbits d’actuació,
Implementat i en procés de millora
modalitats, activitats i accions amb
el seu calendari, responsables,
recursos d’informació,
comunicació i difusió.
Possibilitat de crear un espai
específic de PAT dins del Campus
Virtual

A implementar el curs 2015-16

Clarificació del PAT, en tant que és
de Centre i que ha d’incloure tant
el PAT de Graus com de Màsters.

Implementat i en procés de millora

Difondre de manera clara i efectiva
l’existència del PAT a tots els
A implementar el curs 2015-16
col·lectius del Centre

SED, i Responsables del diferents
nivells del PAT, de totes les
titulacions

Necessitat de fer un seguiment i
avaluació del PAT a tots els
col·lectius que hi intervenen, amb
l’elaboració de qüestionaris i
A implementar el curs 2015-16
enquestes de satisfacció del seu
conjunt, i de cadascuna de les
activitats i accions desenvolupades

Responsable del PAT, Coordinadors
i Coordinadores de PAT,
Coordinadors i Coordinadores de
les titulacions, tutors i tutores del
PAT

Elaboració sistemàtica dels
informes d’avaluació del PAT,
general i específic dels graus i dels
màsters, i la seva presentació,
A implementar el curs 2015-16
respectivament, al Consell
d’Estudis i a la Comissió Acadèmica
dels Màsters

Cap d’estudis, Vicedeganat de
Postgraus

Anàlisi de l’informe i recollir les

A implementar el curs 2015-16

Consell d’Estudis, Comissió
Acadèmica de Màsters, Comissió
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possibles propostes de millora

Acadèmica de Centre

Planificació i gestió docent
Determinar criteris clars
d’assignació del PDI amb docència
a primer curs dels graus

A implementar curs 2015-16

Proposta del Consell d’Estudis als
departaments i aprovació a la
Comissió Acadèmica del Centre

Possibilitar que els plans docents
de les assignatures de formació
bàsica dels tres graus del Centre
especifiquen clarament les
A implementa el curs 2015-16
competències i les especificitats
relacionades amb cadascuna de les
titulacions

Amb el suport i col·laboració de
gestió acadèmica

Elaboració de criteris d’avaluació
homogenis per a les assignatures
amb docència compartida per un
equip docent, com ara les de
formació bàsica, TFG, TFM o
pràctiques externes curriculars

A implementar a partir del curs
2015-16

Consell d’estudis, coordinadors i
coordinadores de les titulacions i
responsables de les assignatures

Millorar la coordinació de les
assignatures bàsiques a tots els
graus

En procés d’implementació

Millorar la coordinació dels
diferents grups de la mateixa
assignatura

En procés d’implementació

Millorar les ratios d’utilització del
Campus Virtual per part dels
estudiants

En procés de millora

Millorar la relació entre les En procés avançat
Coordinacions dels Màsters i la SED d’implementació
en referencia a les activitats a
desenvolupar i coordinar
Implementar el suport de PAS a les
accions derivades del
desenvolupament dels PEQ del
Centre, i de millora efectiva de la
qualitat de les seves titulacions

Equip de Govern de la UB,
Administració de Centre, Deganat

Professorat
Publicar en les pàgines web del
professorat, tant dels graus com
dels màsters, amb el seu perfil
acadèmic i professional
Posada al dia del pla de formació
del PDI del Centre, i analitzar els
títols i docents amb una activitat
formativa més escassa, les seves
causes i les possibles accions de

Parcialment implementada

A partir de la possibilitat que
ofereix el Grec. Aquesta mesura
tindrà un impacte beneficiós en els
indicadors de recerca del Centre

A implementar curs 2015-16

En col·laboració entre el deganat,
representant de formació del
Centre a l’ICE, i els coordinadors i
coordinadores de les diferents
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millora

titulacions del Centre

Necessitat de recuperar la taxa de
reposició, per millorar, individual i
conjuntament, la qualitat docent
del PDI del Centre

Responsabilitat dels Governs
respectius, competents en la
matèria

Necessitat peremptòria que les
agències de qualitat, AQU, ANECA i
la CNEAI, tinguin en compte les
especificitats dels àmbits de les
belles arts en el moment de
l’acreditació docent i de recerca

Rectorat, vicerectorat de política
científica, vicerectorat de recerca,
vicerectorat de professorat,
vicerectorat de política acadèmica i
qualitat, vicerectorat de política
docent

Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster
Anàlisi i balanç de l’aplicació de la
normativa de Treball de Fi de Grau,
A implementar curs 2015-16
l’especificitat a cada titulació i les
possibles millores

Consell d’Estudis, Comissions
Acadèmiques respectives de cada
màster i Comissió Acadèmica del
Centre

Analitzar les competències, les
activitas i els instruments
avaluadors del Treball de Fi de
Grau de la memòria Verifica i la
seva adaptació real a les diferents
línies i àmbits del grau wen Belles
Arts

Consell d’Estudis, Comissió
Acadèmica de Centre

A implementar el curs 2015-16

Queixes, reclamacions i suggeriments
Fer públics els circuits de queixes,
reclamacions i suggeriments per a
aconseguir major eficàcia

En procés d’implementació

Satisfacció dels estudiants sobre el seu professorat
Potenciar la participació dels
estudiants en la resposta a les
enquestes

En procés d’implementació

Acció tutorial de cada
ensenyament de grau i de màster

A implementar el curs 2015-16

Amb el suport i col·laboració dels
serveis tècnics del gabinet del
rectorat. Consell d’Estudis i
Comissió Acadèmica del Centre

Analitzar dades agregades de les
assignatures i del PDI amb un nivell
més baix que a mitjana de la
A implementar el curs 2015-16
titulació, i determinar les causes i
possibles accions de millora

Amb el suport i col·laboració dels
serveis tècnics del gabinet del
rectorat. Consell d’Estudis i
Comissió Acadèmica del Centre

Elaboració de model d’enquesta
específica pel TFG

A implementar el curs 2015-16

Amb el suport i col·laboració dels
serveis tècnics del gabinet del
rectorat

Elaboració de model d’enquesta
específica per a les pràctiques

A implementar el curs 2015-16

Amb el suport i col·laboració dels
serveis tècnics del gabinet del

Analitzar dades agregades de les
assignatures de primer curs,
diferenciades pels tres graus
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externes

rectorat

Recursos materials disponibles
Elaboració del PEQ 110, de gestió i
millora dels recursos materials,
que estableix la sistemàtica per
poder gestionar adequadament
els recursos materials necessaris
per desenvolupar l’activitat
acadèmica i docent.

A implementar el curs 2015

Administració de Centre, Deganat i
responsables de la coordinació
acadèmica i docent del Centre

Elaboració del PEQ 120, de gestió i
millora dels serveis, que estableix
com el centre ha de gestionar i
millorar els serveis que té al seu
abast, a fi d’aconseguir el suport
adequat per al desenvolupament
de l’activitat acadèmica i docent.

A implementar el curs 2015

Administració de Centre, Deganat i
responsables de la coordinació
acadèmica i docent del Centre

Millora de les condicions dels
En procés d’implementació
espais docents, de grau i de màster

Depenent de les inversions del PIU

Recuperació del projecte de nou
edifici de Belles Arts, segons les
necessitats plantejades ja l’any
2004, i que s’havien de fer
efectives el curs 2008

Govern de la Generalitat
Rectorat

Revisió i actualització del SAIQU
Procés de gestió dels programes
formatius en el marc del VSMA
(PEQ 020). Disposar d’un
procediment tan exhaustiu ha
En procés d’implementació
facilitat considerablement poder
dissenyar i aprovar de manera més
eficaç les noves titulacions
proposades pel centre
Els procediments relacionats en la
planificació i gestió docent de les
titulacions (del PEQ 060) permeten
fer un seguiment del desplegament
dels ensenyaments, tant de la
programació academicodocent
En procés d’implementació
general com del desenvolupament
d’aspectes més concrets com ara el
TFG i el TFM. Cal però revisar-lo
per adequar-lo a les noves
demandes
Revisió de la selecció d’indicadors i
de resultats (PEQ 140). Actualment
ens trobem en la fase de revisar la En procés de millora
selecció i la definició dels
indicadors que poden ser més

En aquest últim curs l’Agència de
Polítiques i Qualitat de la
Universitat de Barcelona i els
centres de la UB estem treballant
conjuntament per arribar a un
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adequats i significatius per poder
analitzar el desplegament i la
qualitat de les titulacions

consens en el tipus d’indicadors i
en els terminis en què cal disposarne

Adequació de l’informe de
seguiment

En l’actualitat, i conjuntament amb
l’Agència de Polítiques i Qualitat de
la Universitat de Barcelona, estem
en la fase de revisió del model
d’informe de seguiment, i de les
evidències que s’han d’adjuntar en
els informes per tal d’adequar-los a
les necessitats del procés
d’acreditació

En procés de millora

4.2. Específiques de cad a màster
4.2.1 Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
Propostes de millora

Estat de la proposta

Responsable/s de la seva
implementació
Observacions

Informació pública
Actualitzar la informació pública sobre el PAT

Implementada

Promoure la traducció de tots els continguts a
Implementada
l’anglés i al castella
Captació, accés i matriculació
Ampliar les accions de difusió del màster a
centres i institucions acadèmiques per
diferents vies, per ex.via Face-book

En procés
d’implementació

Mantenir/ampliar les sessions informatives

En procés
d’implementació

per a la propera edició el curs
2016-17

En procés
d’implementació

per a la propera edició el curs
2016-17

Consolidar les accions de mobilitat i
internacionalització afavorint les estades de
pràctiques a institucions estrangeres i també
la realització del TFM en col·laboració amb
altres institucions

En procés
d’implementació

per a la propera edició el curs
2016-17

Organitzar la publicació en el repositori
institucional dels Millor TFM

En procés

Orientació als estudiants
Millorar les accions de rebuda dels estudiants
de nou ingrés
Treball de Fi de Màster

Pràctiques
Consolidar les accions de mobilitat i

En procés

per a la propera edició el curs
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internacionalització afavorint les estades de
pràctiques a institucions estrangeres i també
la realització del TFM en col·laboració amb
altres institucions

d’implementació

2016-17
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4.2.2 Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat
Propostes de millora

Estat de la proposta

Responsable/s de la seva
implementació
Observacions

Informació pública
Actualitzar la informació pública sobre el PAT

Implementada

Promoure la traducció de tots els continguts a En procés
l’anglès i al castellà
d’implementació
Captació, accés i matriculació
Adequar el temps de matriculació al de
preparació dels alumnes ja que
majoritàriament és estranger i necessiten
molt de temps per preparar el seu ingrés
(tràmits consulars, beques…)

En discussió amb Gestió
Acadèmica de la UB

Aquesta mesura només es pot
millorar si hi ha una política global
d’Universitat

Orientació als estudiants

Millorar les accions de rebuda dels estudiants
de nou ingrés

Parcialment
Implementada

Etapa 1: mitjançant una pàgina
web de FAQ (implementada)
Etapa 2: Dies específics de rebuda
dels estudiants (a implementar
2015-2016)

Planificació i gestió docent
Millorar el ratio d’us del campus virtual

Parcialment
implementada

Reorganització de l’estructura de
diversos campus virtuals

Professorat
Substitució del professorat que es jubila per
professorat amb les millors possibles
qualificacions acadèmiques i de recerca

Parcialment
implementada

Ampliació del professorat a d’altres àrees
acadèmiques implicades en els continguts
dels Màster

Implementada

Especialment des de la
reverificació

Parcialment
implementada

Augment del treball de seguiment
i tutorització tant per part dels
tutor de treballs finals com per
part de la Coordinació del Màster

Treball de Fi de Màster
Millorar el compliment de terminis
(semestres) per a la seva realització
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4.2.1 Màster en Producció i Recerca Artística
Propostes de millora

Estat de la proposta

Responsable/s de la seva
implementació
Observacions

Informació pública
Actualitzar la informació pública sobre el PAT

Implementada

Captació, accés i matriculació
Millorar el procés de informació sobre taxes
preinscripció/ preus matrícula/...

En procés
d’implementació

Orientació als estudiants
Concreció i definició del Pla d’Acció Tutorial,
PAT, d’acord amb les característiques del
Màster Producció i Recerca

Per implementar

Adequar el PAT al sistema
d’activitat continuada Art Practice
Research dels màsters europeus

Potenciar la sessió de rebuda orientativa a
l’alumnat, per informar-lo en el coneixement i
la orientació dels serveis de la Facultat i la UB: Per implementar
Carnets UB, taquilles, WIFI, Campus Virtual,
Biblioteca i serveis diversos.
Planificació i gestió docent
Augmentar el número Convenis
Internacionals

Per implementar

Impulsar un major ús del Campus virtual

Per implementar

Amb les eines de la Facultat i amb
accions externes

Professorat
S´intenta treballar per trobar fórmules per
obtenir un major finançament pel Màster per
Convidats externs (per suplir la manca de
Ajuts de Mobilitat de Professors)

Per implementar

Treball de Fi de Màster
Creació dels documents per les avaluacions
del Treball Final de Màster: Fitxa tribunal i
fitxa tutor, amb càlcul Excel dels barems a
avaluar
Visibilitat externa del TFM en centre
significatiu dins el context de creació
contemporània de Barcelona
Pràctiques
Implementar la millora d’ubicació i
accessibilitat de l’arxiu de dades, expedients i
memòries de les Pràctiques Externes
realitzades

Implementat

implementat

Per implementar
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5. Evidències
Les evidències són consultables al Campus Virtual i en format paper a disposició del Comité
D’avaluació Externa en el moment de la seva visita
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