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AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE 
MODIFICACIÓ DE TÍTOL OFICIAL 

 

Identificació del títol 

Denominació: Arts i Disseny 

Especialitats: Disseny d’Espais, Disseny d’Objectes, Comunicació Visual, Narració Visual, Arts 

Aplicades, Arts de l’Espai, Arts de la Mirada 

Universitat/s: Universitat Autònoma de Barcelona 

Centre/s: Escola Massana. Centre Municipal d’Art i Disseny 

Branca/ques: Arts i Humanitats 

 

Introducció 

D’acord amb el que estableix l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat 

pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha 

procedit a avaluar la proposta de modificació del pla d'estudis que condueix al Títol universitari 

oficial a dalt esmentat. 

L'avaluació de les modificacions s'ha realitzat de forma col·legiada per la Comissió Específica 

d’Arts i Humanitats. L'avaluació s'ha dut a terme d'acord amb la Guia per a l'elaboració i la 

verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster. Aquesta guia recull els 

criteris i les directrius que estableix el Protocol d'avaluació per a la verificació de títols 

universitaris oficials elaborat conjuntament per les agències que compleixen els requisits 

establerts a l'article 24.3 del RD 1393/2007. 

 

Resultat 

Una vegada el Consell d'Universitats ha enviat la proposta de modificació del pla d'estudis a 

AQU Catalunya i aquesta ha estat avaluada per la Comissió Específica d’Arts i Humanitats de 

la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, l'esmentada comissió ha acordat emetre el present 

informe. 

 

La titulació proposa adaptar la normativa interna sobre les vies i requisits d'accés a la normativa 

legal vigent. 

La institució actualitza la normativa sobre la transferència i reconeixements de crèdits. Aquesta 

normativa s'ajusta al que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual 
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s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat per RD 861/2010, de 2 

de juliol. 

La institució introdueix la informació corresponent a l'extinció del títol propi de Graduat en Arts i 

Disseny de 207 crèdits i la seva substitució pel nou títol de Grau en Arts Disseny de 240 ECTS. 

S'especifiquen les assignatures del títol propi extingit que seran reconegudes i que suposen 

180 ECTS. A més, es descriu el curs d'adaptació necessari perquè els alumnes completen les 

competències realitzant un total de 60 crèdits, inclòs el Treball de Fi de Grau. 

D'altra banda, la institució actualitza la informació referent als mecanismes de què disposa per 

assegurar la igualtat entre homes i dones. 

La Comissió avalua favorablement la proposta de modificació del Grau en Arts i Disseny. 

 

 

 

El president de la Comissió Específica d’Arts i Humanitats 

 

 

Dr. Francisco M. López Palomeque 

 

Barcelona, 18/07/2011 


