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Pròleg

L’informe que es presenta a continuació té com a objectiu mostrar una cartografia a l’entorn de la diversitat
i complexitat del sistema —ecosistema— educatiu i universitari que configura la realitat dels ensenyaments
artístics a Catalunya orientats a la professionalització de creadors i perfils professionals connexos, així com les
interaccions que es generen entre les diverses iniciatives formatives. El treball se centra, bàsicament, en l’oferta
reglada, tot i que incideix, també, en alguns exemples formatius no reglats en evidenciar que la realitat actual
d’aquest ecosistema transcendeix el marc acadèmic.
L’estudi està tractat des d’una perspectiva transversal, permet lectures múltiples i pretén oferir una aproximació, al
màxim d’exhaustiva que ha estat possible, a l’ampli espectre d’àmbits, disciplines, nivells, ofertes, ensenyaments i
centres que configuren l’ecosistema. La cartografia es complementa amb un extens recull d’informació quant
a les administracions i els organismes que tutelen els sistemes, un recull de les normatives que els emparen,
així com una exposició a l’entorn de la seva validació oficial. Es proposa, també, una revisió d’altres sistemes de
formació artística europeus; en concret, els casos d’Holanda i Suècia.
S’ha estimat oportú enriquir l’estudi amb un capítol que vol atreure l’atenció sobre la interacció del sistema
formatiu envers el món professional en diferents vessants: pedagògic, sectorial, organitzatiu, fins a les possibilitats d’articulació de mitjans que incideixin en el desenvolupament d’aspectes tan essencials i necessaris com
la recerca, l’emprenedoria i la inserció laboral, en un mercat tan divers i complicat com el sistema formatiu que
el precedeix i el sosté.
Treballar la diversitat, la pluralitat i la complexitat del tema que ocupa aquest estudi ha requerit una immersió
metòdica en documentació de diversa naturalesa relativa a cadascun dels aspectes tractats i un posterior desplegament de continguts considerablement dificultós pel seu volum. L’estudi, confiat pel CoNCA al coŀlectiu
Sinapsis, ens acosta a l’estat real del sistema dels ensenyaments artístics, en un moment de constant expansió, i
es proposa aportar eines d’anàlisi i propostes que facilitin el debat a l’entorn de possibles millores en l’articulació
interna i externa de l’ecosistema, en un treball de coŀlaboració i coordinació entre els diversos agents implicats:
institucions, sectors, centres i alumnes.
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Introducció

1

Aquest estudi presenta una cartografia a l’entorn de la diversitat i complexitat del sistema que configura actualment la realitat dels ensenyaments artístics a Catalunya, però també d’altra naturalesa, orientats a la professionalització de creadors i d’altres perfils vinculats a l’àmbit cultural, i també a l’entorn de les interaccions que es
generen entre els diferents plantejaments.
L’anàlisi dels ensenyaments artístics incideix en una visió ecosistèmica que proposa una descripció que va més
enllà de cartografiar l’oferta educativa reglada. Es considera, també, com una aproximació als aspectes estructurals, legislatius i avaluadors que configuren el sistema educatiu i, al mateix temps, aborda de manera transversal
el vincle d’aquest amb el món professional, parant atenció a importants elements vertebradors d’aquesta relació, com ara les pràctiques, la recerca i la innovació, les accions d’emprenedoria o d’inserció laboral.
L‘informe proposa:
Identificar, classificar i descriure les institucions, els equipaments, els projectes i els agents que configuren
l’ecosistema dels ensenyaments artístics i els seus diferents nivells en els àmbits detallats més endavant.
Identificar, classificar i descriure les relacions i les formes d’interdependència i coŀlaboració existents entre
els components d’aquest ecosistema.
Assenyalar elements que faciliten les relacions de coŀlaboració i interdependència entre els ensenyaments i aquells altres que les dificulten.
Identificar aquells elements significatius que, tot i estar situats fora de l’àmbit dels ensenyaments artístics
reglats, ajuden a millorar la comprensió del conjunt del sistema.
Identificar i descriure tots aquells marcs legislatius i normatius d’àmbit nacional, estatal i europeu que
configuren l’entorn de treball i desenvolupament de les institucions i els agents vinculats a l’ensenyament artístic reglat.

Àmbits
Els àmbits dels ensenyaments artístics que s’abordaran en l’estudi procuren cobrir les diverses pràctiques artístiques i assenyalar àmbits especialment rellevants, per donar una visió àmplia però també abastable de l’estat
de la qüestió. Aquesta selecció permet situar pràctiques que tenen una xarxa formativa consolidada. Però, a
banda de les arts establertes en la divisió clàssica, també es tenen en compte llenguatges emergents que tenen
una forta demanda formativa relacionada amb el creixement de les indústries culturals i de l’entreteniment. En
l’apartat dels àmbits disciplinaris i continguts formatius, s’especifiquen tots els estudis que s’han cartografiat.
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Metodologia de treball
CERCA I ANÀLISI DOCUMENTAL
Cerca en línia i fora de línia de documents rellevants per a la comprensió del funcionament dels ensenyaments artístics a Catalunya. Això inclou: marcs legals i normatius, estructures curriculars, plans d’estudis, articles
publicats, altres estudis similars, etc. Tots aquests documents han estat analitzats mitjançant la identificació de
tendències o orientacions, discursos, similituds i diferències, possibilitats per a la coordinació, etc.

ELABORACIÓ I SISTEMATITZACIÓ DE LLISTES DE CENTRES I AGENTS
Llistes de centres de formació artística superior i no superior en els àmbits enumerats en l’apartat anterior.
Aquesta llista es complementarà amb la d’altres organitzacions i agents independents que també tenen un
paper rellevant en el teixit de la formació artística. Totes dues llistes s’ordenaran tot establint tipologies de centres i agents que facilitin la comprensió de la seva naturalesa. Finalment, s’han elaborat diverses cartografies.

IDENTIFICACIÓ D’INFORMANTS CLAU I REALITZACIÓ D’ENTREVISTES
A partir de la identificació de centres i agents relacionats amb els ensenyaments artístics, s’identificaran informants clau en funció de la seva posició de responsabilitat dins de les organitzacions, o del seu coneixement
de la xarxa d’ensenyaments. Amb aquests informants, s’han dut a terme entrevistes semiestructurades de final
obert. Les persones entrevistades són: Olga Adroher, cap de Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim
Especial; Sílvia Borrell, Carme Ortiz i Jordi Homar, tècnics del mateix Servei; Josep Ribes Seix, sotsdirector de la
Subdirecció General d’Universitats; Martí Casadesús Fa, director de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya), i Núria Comet, coordinadora de projectes i de qualitat interna de la mateixa AQU.

Publicació digital i resum executiu
L’objectiu final d’aquesta Aproximació és conèixer l’actual ecosistema d’ensenyaments artístics i, a partir
d’aquest, aportar eines d’anàlisi i propostes que impulsin el debat a l’entorn de possibles millores en l’articulació interna del sistema dels ensenyaments artístics, com també potenciar més interacció en relació amb les
iniciatives desenvolupades des de les diferents perspectives i transversalitats que configuren l’ecosistema dels
ensenyaments artístics de caràcter professional.
Pel que fa a aquest objectiu, el tractament de la informació i els continguts s’han treballat per fer entenedores
la complexitat i amplitud de l’ecosistema dels ensenyaments artístics i perquè pugui esdevenir un dispositiu
pedagògic i comunicatiu amb el qual obrir futurs debats participatius.
El resultat d’aquesta recerca es presentarà en un doble format. D’una banda, un document executiu molt visual
que permeti una aproximació clara a l’ecosistema i als aspectes coŀlaterals bàsics de la seva estructura, a través
de cartografies, i, d’altra banda, una versió digital més extensa que permeti una consulta exhaustiva de tota la
informació abordada en el marc d’aquesta recerca.
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Introducció. Aproximació al sistema educatiu
des de la perspectiva dels ensenyaments artístics
professionals reglats
Fer una aproximació als ensenyaments artístics de caràcter professional a Catalunya implica, per descomptat,
cartografiar-ne l’oferta formativa i els centres des dels quals s’imparteix, però també vol dir atansar-se a les
estructures administratives i legislatives que, en un aparent segon pla, en faciliten l’existència i fer-les visibles.
Des d’aquesta perspectiva, i tal com intentem mostrar en els capítols següents, podem tenir una visió més
complexa de com s’articula el sistema educatiu. La multiplicitat de relacions entre administracions i institucions
configura un delicat equilibri, en el qual el canvi o la transformació de qualsevol element s’ha de fer des de la
comprensió d’aquesta complexa xarxa de relacions.
Aquest apartat comença amb una cartografia dels ensenyaments artístics enfocats a la professionalització
a partir de l’oferta educativa de 2016. Ho fa parant atenció tant a la formació tradicionalment associada als
ensenyaments artístics com a aquelles altres que donen resposta a la irrUPC BarcelonaTechió de nous perfils
professionals, ja siguin associats a noves tecnologies, o bé fruit de transversalitats amb altres camps. Aquesta
aproximació es complementa amb altres interpretacions dels continguts cartografiats per facilitar una lectura
de la formació artística més enllà de la figura de l’artista-creador.
La cartografia dels centres educatius vol fer entenedora la particularitat de cada equipament i les seves estructures docents, en funció dels nivells educatius que s’hi imparteixen.
Des d’aquesta perspectiva, tant el capítol entorn a les administracions com el que descriu el conjunt de marcs
i disposicions legals en els quals s’inscriu tota formació reglada volen fer reconeixibles tots els condicionants
i elements que defineixen les condicions de possibilitat dels ensenyaments artístics. És a dir, entendre l’oferta
educativa com l’epicentre d’un sistema que el travessa, que el fa possible i que alhora el condiciona i n’estableix
els límits.
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Àmbits disciplinaris i continguts formatius

2.1

Comencem la descripció del sistema educatiu prenent com a punt de partida d’aquest recorregut cartogràfic
allò que podríem identificar com el cor de l’ecosistema i del sistema educatiu: el procés d’aprenentatge d’uns
continguts i unes competències vinculats a uns àmbits i unes disciplines artístics que configuren l’especificitat
dels ensenyaments artístics.
Aquest apartat se centra a cartografiar els estudis que s’ofereixen amb relació als ensenyaments artístics reglats,
tot i que hem incorporat una selecció de l’oferta formativa especialitzada no reglada, per mostrar aquells espais
formatius que poden donar pistes no tant del sistema acadèmic, sinó de les demandes formatives del mercat.
Aquesta cartografia és una imatge fixa entorn d’una realitat en constant evolució. D’un any per l’altre, l’oferta
educativa varia ja sigui, per posar un exemple, en el cas de les especialitats que s’ofereixen des de dels centres
de grau professional de música o, per posar-ne un altre, pel que fa a l’oferta de màsters no oficials o no reglats
que proposen les més de 230 facultats i escoles universitàries de Catalunya.
Els continguts d’aquest apartat s’inicien amb la descripció dels criteris que s’han fet servir per seleccionar els
àmbits disciplinaris compresos en aquesta aproximació, que estan en relació amb els diferents nivells educatius,
els diversos àmbits artístics i en relació, també, amb l’oferta formativa que proposa interaccions entre àmbits
artístics i altres camps professionals que no són específicament artístics.
En segon lloc, es descriu el procés d’ordenació pel qual els continguts relacionats amb un àmbit disciplinari
són validats pel sistema educatiu. Això comporta, com es comenta detalladament més endavant, definir un
pla d’estudi i un currículum, a més d’una correlació entre les competències que s’adquiriran i el mercat laboral.
També s’explica com es validen les titulacions.
Finalment, tanca l’apartat la cartografia d’estudis recollida per àmbits i precedida dels mapes de les titulacions.

Àmbits disciplinaris
CRITERIS INICIALS
El recull de ensenyaments que documenta aquesta cartografia planteja un marc de treball definit per uns criteris
inicials. En primer lloc, l’enfocament mateix de l’estudi, que proposa abordar la realitat dels ensenyaments artístics des d’una perspectiva ecosistèmica, una mirada que es vol apropar a allò concret i específic que configura
la base de l’ecosistema, que és l’oferta de formació. Alhora, es vol fer visible el fet que aquesta oferta educativa
neix d’unes condicions de producció complexes, no necessàriament relacionades amb el mercat laboral, sinó
que de vegades responen més a les virtuts i els defectes del mateix sistema educatiu.
Una segona idea present en el plantejament d’aquesta aproximació cartogràfica neix de la voluntat de desbordar l’imaginari habitual que vincula els ensenyaments artístics quasi exclusivament amb la figura del professional considerat com a creador, artista, compositor o actor. Aquesta cartografia pren com a punt de partida una
realitat professional complexa en què s’entrellacen molts sectors i àmbits de treball cultural i artístic. Els reptes
que suposen els processos de producció, difusió i accés al mercat dels resultats d’aquesta realitat professional
fan inevitable el fet de considerar el sector artístic des d’una perspectiva més àmplia que no només gira al
voltant de la figura del creador. Molts dels entorns productius actuals comporten reptes enfront dels quals els
professionals han de respondre multiplicant les competències del seu perfil professional, al mateix temps que
s’han de preparar per treballar en equip amb professionals de diferents perfils.
10

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

Presentació gràfica que dóna mostra de la riquesa i diversitat de
perfils professionals i curriculars. La nomenclatura utilitzada
no reprodueix la terminologia i l’ordenació de l’Administració
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Aquests contextos de producció, tot i pivotar entorn de la creació de productes artístics o culturals, conformen
una economia que articula professionals diversos, tant tècnics com creadors o gestors, entre d’altres, que han
vist com el treball en equip s’imposa com una veritable aptitud professional de caire transversal que cal tenir
assumida. Aquest marc de cooperació també es fa palès en projectes d’escala més gran. Observem, aleshores,
com aquesta cooperació pren la forma de xarxa entre administracions, entitats o projectes.
La cartografia entorn dels àmbits disciplinaris i els continguts curriculars està plantejada per subratllar la diversitat de perfils professionals que poden concórrer sota un mateix àmbit. Des d’aquesta perspectiva, hem incorporat un seguit d’estudis de formació professional de grau mitjà i superior del règim ordinari que tenen relació
amb les indústries culturals. L’objectiu d’aquesta incorporació és fer visibles, en relació amb cada disciplina, els
perfils professionals tècnics que estan nodrint moltes de les indústries, dels tallers o dels estudis.
En darrer terme, la cartografia també vol prestar atenció a la interacció entre ensenyaments artístics i d’altres
de no artístics. Són espais de formació transversal que reflecteixen unes necessitats competencials d’aquests
entorns de producció més complexos, en els quals l’ús del terme ensenyaments artístics pot esdevenir tant
problemàtic per a qui s’hi aixopluga com per a qui en queda fora.
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ÀMBITS DE LA CARTOGRAFIA
En aquest apartat, presentem tots els estudis reglats d’ensenyaments artístics, o que s’hi poden relacionar, que
oferien les diferents institucions i els centres educatius de Catalunya durant el 2016.
Els nivells educatius cartografiats són: algunes famílies de formació professional de grau mitjà i superior, els
ensenyaments artístics de títol superior, màsters artístics, estudis de grau i màsters universitaris, i també no
oficials o no reglats, així com els estudis de doctorat. De la mateixa manera, es presenta una selecció de formació especialitzada no reglada.
Els àmbits dels ensenyaments artístics que s’han abordat en aquest estudi s’han seleccionat atenent als criteris
següents. En primer lloc, s’han tingut en compte les disciplines previstes en els ensenyaments artístics en els
ensenyaments d’arts plàstiques, conservació i restauració, teatre, dansa, circ, música i disseny. S’han considerat,
també, les disciplines com ara belles arts, història de l’art, arts visuals, audiovisuals, cinema i fotografia. En darrer
terme, s’han incorporat disciplines emergents en el marc de les indústries culturals, com ara l’àmbit dels multimèdia i els videojocs. Un factor important, aquí, ha estat la necessitat de limitar l’abast de la cartografia per
donar-li una dimensió assequible. L’estudi deixa fora de camp àmbits de treball com la literatura, el món editorial
o l’arquitectura. Aquest fet ajuda a emfatitzar una qüestió, planteja la conveniència d’obrir un debat tant a l’entorn de la denominació mateixa d’ensenyaments artístics com respecte dels àmbits que s’hi aixopluguen o dels
criteris que articularien aquest suposat camp comú.
Tota aquesta informació es presenta ordenada en relació amb els àmbits disciplinaris següents:

Música
i so

Art
dramàtic
________
Circ
________
Dansa

Arts
plàstiques
(inclou
artesania)

Arts visuals

Audiovisuals

Cinema

Fotografia

Disseny
________

Història
de l’art

Conservació i
restauració de
béns culturals

gràfic
de producte
de moda
d’espais
interactiu

En aquesta ordenació es proposa una agrupació dels ensenyaments artístics per fer visible l’oferta educativa
corresponent en relació als diferents contextos professionals.
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ALTRES ÀMBITS RELACIONATS
Per facilitar la identificació d’itineraris de professionalització que desbordin els plantejaments dels ensenyaments artístics, s’incorpora de manera disgregada la informació que fa referència a l’oferta formativa en què
es plantegen interaccions entre el camp artístic i altres àmbits professionals. Els àmbits triats es plantegen a
partir d’aquelles ofertes educatives identificades durant el procés de recerca i permeten completar aquesta
aproximació cartogràfica, i parar atenció a les propostes que s’obren a necessitats formatives més transversals.
Aquests són els àmbits que s’han identificat a partir dels ensenyaments cartografiats:

ACCIÓ SOCIAL

ARQUITECTURA

ARTS
APLICADES
A LA SALUT

COMUNICACIÓ

EDUCACIÓ /
PEDAGOGIA

ENFOCAMENT
CONTEMPORANI

ENGINYERIA

PATRIMONI

TURISME

CREACIÓ
LITERÀRIA

PERFILS PROFESSIONALS MÉS ENLLÀ DEL DE CREACIÓ
En la darrera aproximació als àmbits disciplinaris i continguts curriculars, es presenta un seguit de quadres en
què es reordenen les llistes de l’oferta educativa a partir dels perfils següents:

CREACIÓ

COMUNICACIÓ
I PUBLICITAT

DIFUSIÓ
I CRÍTICA

EDUCACIÓ

INVESTIGACIÓ

TÈCNICA

PRODUCCIÓ
I GESTIÓ

SALUT
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2.1

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

ÀMBIT

ARTS ESCÈNIQUES

Taula 1. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts escèniques música i dansa

CICLE
FORMATIU

CFGS Caracterització i maquillatge professional
CFGS Luminotècnia
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
CFGS So per a audiovisuals i espectacles
CFGS Tècniques d’actuació teatral
CFGS Maquinària escènica

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU / TÍTOL
SUPERIOR

Especialitats
Interpretació
Direcció escènica i dramatúrgia
Escenografia

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.
MÀSTER,
DOCTORAT,
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Taula 2. Oferta d’ensenyaments relacionats amb les arts escèniques per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

CICLE FORMATIU

Via arts escèniques, música
i dansa
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol
de centres i equipaments educatius.

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
CFGS Iŀluminació, captació i tractament
d’imatge
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
ITES- Ciape (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Barcelona)

CFGS Luminotècnia

ESTAE-Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i UPC BarcelonaTech
(no homologat)

CFGS Maquinària escènica

ESTAE-Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i UPC BarcelonaTech
(no homologat)

CFGS Caracterització i maquillatge
professional
Centre d’Estudis Margaret (Granollers)
Institut Caŀlípolis (Tarragona)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Salvador Seguí (Barcelona)
Thuya (Barcelona)
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CFGS So per a audiovisuals i espectacles
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Ites-Ciape (Barcelona)

CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)
Villar (Barcelona)

CFGS Tècniques d’actuació teatral

Coŀlegi de Teatre de Barcelona (Barcelona)
El Timbal. Centre de Formació i Creació Escènica (Barcelona)
La Casona. Formació i Investigació Teatral (Barcelona)
Escola d’Art Aula Municipal de Teatre (Lleida)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

2.1

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
Campus ESART (Barcelona)

Institute of the Arts Barcelona (IAB)
BA (Hons) in acting
BA (Hons) in musical theatre

Grau en interpretació
Grau en teatre musical

Escola Universitària ERAM (UdG) Salt, Girona
Grau en arts escèniques

Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de l’Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona
Títol superior en art dramàtic especialitats en interpretació, escenografia, i direcció escènica i
dramatúrgia

Eòlia, centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors d’art
dramàtic (Barcelona)
Títol superior d’art dramàtic especialitat interpretació (mencions de musical, cinema i TV)
Títol superior d’art dramàtic especialitat direcció escènica i dramatúrgia

MÀSTER

DOCTORAT

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

MUET Màster universitari en estudis teatrals (UAB) (UPF) (Institut del Teatre de Barcelona) (Amb la
col·laboració de la UPC BarcelonaTech)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Doctorat en llengua i literatura catalanes i estudis teatrals

col·laboració de la UPC BarcelonaTech)

Institute of the Arts Barcelona (IAB)
(MA) Acting
(MA) Theatre directing

Universitat de Girona (UdG)

Màster en dramatúrgia del sentir i poètica de la coincidència significativa (realització a Barcelona)

ELISAVA. Escola Superior de Disseny i Enginyeria (UPF) Barcelona
Màster en disseny escenogràfic

Centre autoritzat de grau superior de música Liceu (Barcelona)

Màster universitari en ensenyaments artístics en composició aplicada als mitjans audiovisuals i escènics

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
POSTGRAU
Institut d’Educació Contínua Universitat Pompeu Fabra (UPF-IDEC)
(Barcelona)
Postgrau en guió (El Terrat)

Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona
Postgrau en teatre i educació

Universitat de Barcelona (UB)
Postgrau Art per a la inclusió social

Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

Postgrau en actors i guionistes per l’audiovisual. Trànsit pràctic per un rodatge de cinema i tv
Postgrau en relats urbans (MUHBA)

Sel·lecció de formació especialitzada d’altres centres reconeguts
Escoles de teatre de l’Associació Catalana d’Estudis Teatrals (ACET)
Aula de Teatre de Lleida
Aula de Teatre de Mataró
Centre de formació teatral El Galliner
Coco Comin. Escola de Dansa i Comèdia Musical
Coŀlegi de Teatre de Barcelona
El Plató de Cinema
El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica
Escola de Teatre del Centre de Lectura de Reus
Estudis de Teatre Berty Tovías
Institute of the Arts Barcelona
La Casona, Formació i Investigació Teatral de Barcelona
Memory, Escola de Dansa, Teatre i Musical
Moveo. Centre de Formació i Creació
Tracart. Aula d’Activitats Teatrals
Youkali. Escola de Teatre Musical

CFT El Galliner. Centre de Formació Teatral (Girona)

Graduat en art dramàtic. Títol no oficial o no reglat reconegut per l’Associació d’Escoles de Teatre
de Catalunya (ACET)

SELECCIÓ D’ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS
ESAD-Escola Superior d’Art
Dramàtic de l’Institut del
Teatre de la Diputació de
Barcelona

Formació contínua especialitat escenografia
(ESAD. Institut del Teatre de Barcelona)
Curs de tècniques informàtiques per a la
representació del projecte escenogràfic
Curs en direcció artística
Curs en efectes especials aplicats a la
caracterització
Curs en escenografia i espai sonor
Curs en geometria descriptiva
Curs en iŀluminació escènica
Curs en instaŀlació i performance
Curs en laboratori 1
Curs en maquetisme
Curs en maquinària escènica
Curs en metodologies de creació
Curs en projecte escenogràfic 1
Curs en sistemes de representació aplicats al
disseny d’espai i llum
Curs en tècniques de realització escènica 1 (bloc
tècniques confecció de tèxtils)
Curs en tècniques de realització escènica 1 (bloc
tècniques construcció escenogràfica)
Curs en tecnologia i disseny d’iŀluminació
Curs en titella i artefacte

ESAD-Escola Superior d’Art
Dramàtic de l’Institut del Teatre
de la Diputació de Barcelona

Producció i gestió
Workshop Peeping Tom (organitzat per la Sala
Atrium en coŀlaboració amb el Festival Grec
2015)
Teoria del P3.3 Ll. Masgrau 3 ECTS actuació
Stage Internacional Perkimba
Producció i gestió d’arts escèniques per a
creadors (AADPC)
Curs IBStage
Gaga Intensive Summer (Associació Gaga
Movement)
Curs de la tècnica Fitzmaurice (pedagoga
Catherine Fitzmaurice)

Eòlia, centre autoritzat
d’ensenyaments artístics
superiors d’art dramàtic
(Barcelona)

Curs de cant líric
Curs intensiu Buscant la veritat davant la càmera
Curs intensiu Cos, moviment, emoció i
comunicació
Curs intensiu d’interpretació Treballant el teu
monòleg
Cursos intensius Estill Voice Training (Voice
Craft). Nivell 1-2
Perfeccionament vocal: introducció al musical
(Estill Voice Craft) i interpretació de cançons
Pràctica de doblatge en estudi professional
Pràctiques d’Estill Voice Craft
Sessions individuals de tècnica Alexander
Sessions individuals de treball de veu
Shakespeare a escena. Curs intensiu

Escola Universitària ERAM
(UdG) Salt, Girona

Curs en altres escenes
Curs en antropologia teatral
Curs en arts escèniques i psicodrama
Història del teatre català (4t)

ESAD-Escola Superior d’Art
Dramàtic de l’Institut del Teatre de
la Diputació de Barcelona

Curs Actor per càmera
Curs Del paper a l’escenari
Curs L’actor i l’escena, del text cap a l’acció

Disseny del personatge
Literatura i P. llei teoria dramàtica 3
Literatura i P3.2 C. Subirós 3 ECTS teoria
dramàtica 4
Literatura i teoria dramàtica 2

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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ÀMBIT

CIRC

Taula 3. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts escèniques música i dansa

CICLE
FORMATIU

Cicle formatiu grau mitjà en animació en circ
Cicle formatiu caracterització i maquillatge professional

Durant el curs 2013-2014 es va portar a terme el batxillerat de les arts del circ i del gest a l’IES Gabriel Ferrater de Reus.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Taula 4.

Especialitats
Malabars
Acrobàcies
Clown

Aeri
Verticals
Joc teatral

Oferta d’ensenyaments relacionats amb el circ per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts escèniques, música
i dansa
L’IES La Bisbal de l’Empordà compta amb una
assignatura optativa de circ dins el batxillerat d’arts
escèniques.

CICLE FORMATIU
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
CFGM Animació en circ

Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel (Barcelona)

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
CFGS Caracterització i maquillatge professional
Centre d’Estudis Margaret (Granollers)
Institut Caŀlípolis (Tarragona)

Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol
de centres i equipaments educatius.

Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Salvador Seguí (Barcelona)
Thuya (Barcelona)

CFGS So per a audiovisuals i espectacles
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Ites-Ciape (Barcelona)

CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
Villar (Barcelona)

CFGS Arts del circ (títol propi de la Generalitat de
Catalunya – en fase de tramitació)

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
Sel·lecció d’altra formació especialitzada
Associació Artística Desperta Espurnes
Associació de Circ Tub d’Assaig
7’70 Associació Gente Colgada
Associació Telatramas
CanPiCirc
Cronopis
El Circ Petit
Escola de Circ de Manresa -Kursaal
Escola de Circ Quina Gràcia
Escola de Circ Rogelio Rivel
Escola de Circ Saltimbanqui
Escola de les Arts del Circ
Circ Los
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Escola de Màgia
Escola Infantil i Juvenil de Circ
Ateneu Popular 9 Barris
Esplai de Circ
La Circoteca de Passabarret
La Crica
La Nave Espacial
La Sala Malabarte
On air
Piccolo Cirkus
Rai Silosenomecuelgo
Teatre Mòbil

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ÀMBIT

2.1

DANSA

Taula 5. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts escèniques, música i dansa

GRAU
PROFESSIONAL

Dansa clàssica
Dansa contemporània
Dansa espanyola

CICLE
FORMATIU

CFGS Caracterització i maquillatge professional
CFGS So per a audiovisuals i espectacles
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
MÀSTER
DOCTORAT

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.

GRAU / TÍTOL
SUPERIOR

Especialitats

Taula 6.

Pedagogia de la dansa
Coreografia i tècniques d’interpretació de la dansa

Oferta d’ensenyaments relacionats amb la dansa per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts escèniques, música
i dansa
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol
de centres i equipaments educatius.

CICLE FORMATIU

ENSENYAMENTS
DE GRAU PROFESSIONAL DE DANSA

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

GRAU PROFESSIONAL DE DANSA

CFGS Caracterització
i maquillatge professional

Centre d’Estudis Margaret (Granollers)
Institut Caŀlípolis (Tarragona)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Salvador Seguí (Barcelona)
Thuya (Barcelona)

CFGS So per a audiovisuals
i espectacles

Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Ites-Ciape (Barcelona)

CFGS Producció d’audiovisuals
i espectacles
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
Villar (Barcelona)
Ites-Ciape (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)

Títol superior en dansa
especialitat dansa
contemporània

Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic /
Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Centre professional de dansa Artemis (centre
autoritzat d’ensenyaments prof. de dansa)
Centre professional de dansa Laie (centre autoritzat
d’ensenyaments prof. de dansa)

Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Centre professional de dansa Artemis (centre
autoritzat d’ensenyaments prof. de dansa)
Centre professional de dansa Laie (centre
autoritzat d’ensenyaments prof. de dansa)

Institute of the Arts Barcelona
(IAB)
BA (Hons) in commercial dance

Títol superior en dansa
especialitat dansa clàssica

Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic /
Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
Centre professional de dansa Artemis (centre
autoritzat d’ensenyaments prof. de dansa)
Centre professional de dansa Laie (centre autoritzat
d’ensenyaments prof. de dansa)

Títol superior en dansa
especialitat dansa espanyola
Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic /

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU

MÀSTER

CSD-Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona
Títol superior en dansa especialitats en coreografia i tècniques d’interpretació, i en pedagogia de la
dansa

Institute of Arts Barcelona (IAB)
(MA) Dance

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Màster en dansa moviment teràpia

Campus ESART (Barcelona)
Grau en dansa

Institute of the Arts Barcelona (IAB)
BA (Hons) in dance

Escola Universitària ERAM (UdG) Salt, Girona

Doble titulació Top-up GAE (en col·laboració amb University of Northampton)

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
POSTGRAU
Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAEInstitut del Teatre de la Diputació de Barcelona)
Postgrau en moviment i educació

Institute of the Arts Barcelona (IAB)
Foundation certificate in dance

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Postgrau en dansa moviment teràpia

SELECCIÓ D’ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS
Escola d’Ensenyament
Secundari Artístic/
Conservatori Professional de
Dansa (EESA/CPD) de l’Institut
del Teatre de la Diputació de
Barcelona
Formació contínua en dansa espanyola per a
alumnes i docents d’escoles de dansa
Formació contínua en dansa clàssica per a
alumnes i docents d’escoles de dansa

Escola Superior de Tècnics
d’Arts Escèniques (ESTAEInstitut del Teatre de la
Diputació de Barcelona)

Formació contínua:
IT Tècnica (curs d’especialització per a
l’espectacle en viu)
Curs de prevenció de riscs laborals per a tècnics
de l’espectacle
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Títols oficials
Títols interuniversitaris

ESAD-Escola Superior d’Art
Dramàtic de l’Institut del
Teatre de la Diputació de
Barcelona

Formació contínua especialitat escenografia
Curs en instaŀlació i performance

Altra formació contínua
d’ESAD en coŀlaboració:

Workshop Peeping Tom (organitzat per Sala
Atrium en coŀlaboració amb Festival Grec 2015)
Stage Internacional Perkimba
Producció i gestió d’arts escèniques per a
creadors (AADPC)
Curs de tècnica Fitzmaurice
Curs IBStage
Gaga Intensive Summer (Associació Gaga
Movement)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ÀMBIT

2.1

ARTS PLÀSTIQUES

Taula 7. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

CICLE
FORMATIU

Batxillerat d’arts escèniques, música i dansa / batxillerat d’arts plàstiques / batxillerat de ciències socials

Art floral

CFGM Floristeria
CFGS Art floral

Arts aplicades de l’escultura

CFGM Artesania en cuir
CFGM Dauratge i policromia artístics
CFGM Ebenisteria artística
CFGM Forja artística
CFGM Fosa artística i galvanoplàstia
CFGM Talla artística en fusta

Arts aplicades a la indumentària

CFGM Serigrafia artística
CFGS Gravat i tècniques d’estampació
CFGS Estilisme d’indumentària

Arts aplicades al llibre

CFGM Serigrafia artística
CFGS Enquadernació artística
CFGS Gravat i tècniques d’estampació

Arts aplicades al mur

CFGM Revestiments murals
CFGS Arts aplicades al mur

Ceràmica artística

CFGM Decoració ceràmica
CFGM Terrisseria
CFGS Ceràmica artística

Esmalts artístics

CFGM Esmaltatge sobre metalls
CFGM Esmalt artístic al foc sobre metalls

Joieria d’art

CFGM Procediments de joieria artística
CFGS Joieria artística

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU / TÍTOL
SUPERIOR,
MÀSTER,
DOCTORAT,
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.
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Taula 8. Oferta d’ensenyaments relacionats amb arts plàstiques per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts plàstiques
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i equipaments educatius.

CICLE FORMATIU
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

CFGM d’arts plàstiques i disseny
en floristeria

CFGS d’arts plàstiques i disseny d’art floral
Escola d’Art Floral de Catalunya (Barcelona)

CFGM Revestiment murals

CFGS d’arts plàstiques i disseny en elements
de jardí

CFGM Forja artística

CFGS Ceràmica artística

Escola d’Art Floral de Catalunya (Barcelona)
Escola d’Art d’Olot (Girona)

Escola d’Art Floral de Catalunya (Barcelona)

Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)
Escola d’Art de Vic (Barcelona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS Enquadernació artística

CFGS Arts aplicades escultura

Escola d’Art de Vic (Barcelona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)
Escola d’Art d’Olot (Girona)
Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)

CFGM Talla artística en fusta

CFGS Joieria artística

Escola d’Art Llotja (Barcelona)

EADT (Tarragona)
Escola d’Art de Vic (Barcelona)
Esardi. Escola d’Art i Disseny (Amposta)
Escola d’Art d’Olot (Girona)

CFGS Esmalt artístic al foc sobre metalls

Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)
Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)

CFGM Fosa artística i galvanoplàstia

CFGS Arts plàstiques i disseny en arts
aplicades al mur

Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS Gravat i tècniques d’estampació
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

Escola d’Art i Disseny de Tarragona (EADT)

CFGS Iŀlustració

Escola d’Art de Tarragona (Tarragona)
Escola d’Art i Disseny Illa (Sabadell)
Escola d’Art de Manresa (Barcelona)
Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (Balaguer)
Escola Massana. Centre d’Art i Disseny (Barcelona)
Escola d’Art d’Olot (Girona)
Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)
Escola d’Art Serra i Abella (L’Hospitalet del Llobregat)

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
Universitat de Barcelona (UB)

Grau en belles arts (itineraris pintura i gravat)
Grau en disseny
Grau en conservació-restauració de béns culturals

MÀSTER

DOCTORAT

Universitat de Barcelona (UB)

Màster universitari en creació artística: realismes i entorns
Màster universitari en disseny urbà: art, ciutat, societat
Màster universitari en produccions artístiques i recerca
Màster universitari en formació del professorat especialitat dibuix
Màster en art sonor (també en línia)

Universitat de Barcelona (UB)

Doctorat La realitat assetjada: posicionaments creatius
Doctorat Estudis avançats en produccions artístiques
Doctorat Arts i Educació (UB) UdG) (UG) (UCM)

School of Continuing Education (UB) Barcelona
Màster en art actual: anàlisi i gestió

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS

POSTGRAU
EINA Centre Universitari de
Disseny i Art (UAB) Barcelona
Postgrau en iŀlustració creativa i tècniques de
comunicació visual

IED Barcelona Escola Superior
de Disseny
Postgrau en creative illustration

Universitat de Barcelona (UB)
Postgrau en creació sonora
Postgrau en disseny sonor
Postgrau en iŀlustració creativa en moda
Postgrau en dibuix al natural. Nivell superior
Postgrau en geometria i dibuix tècnic

School of Continuing Education
(SCE-UB) Barcelona
Postgrau en anàlisi de l’art contemporani

Escola Massana (UAB) Barcelona
Curs Cuir i pell
Curs Ceràmica i vidre
Curs Comissariat, producció i finançament
d’exposicions
Curs especialitzat. Art i acció social
Curs especialitzat. Bases de l’artteràpia
Curs L’ús dels materials, procediments i tècniques
pictòriques: pràctica i teoria
Curs Pintura de creació
Curs Autoedició
Curs Joieria tradicional bereber de la Kabylia
Curs Talla de pedra i fusta
Curs Torn: artesania i disseny

EINA Centre Universitari de
Disseny i Art (UAB) Barcelona
Curs d’estiu en serigrafia

Bau (UVIC-UCC) Barcelona

Postgrau en il·lustració creativa
Potsgrau en il·lustració digital i nous mitjans
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Títols oficials
Títols interuniversitaris

Selecció de formació especialitzada oferta per altres centres privats
Academy of Arts Barcelona
Dibuix
Pintura
Escultura
Art digital

Cercle Artístic de Sant Lluc (Barcelona)
Monogràfics:
Escultura: creació i animació
Gravat experimental no tòxic

Acadèmia de Belles Arts de Sabadell

Cursos intensius:
Seminari d’estiu per a docents/formadors. Les emocions a través del gest i l’estètica
Wabi-Sabi
Taller de Sumi-e. L’art del gest (avançat)

Cal destacar que hi ha una gran quantitat d’escoles
municipals que, sense tenir una voluntat professional,
ofereixen formació especialitzada en arts plàstiques.

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ÀMBIT

2.1

ARTS VISUALS

Taula 9. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts plàstiques

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU/ TÍTOL
SUPERIOR,
MÀSTER,
DOCTORAT,
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.

Taula 10. Oferta d’ensenyaments relacionats amb arts visuals per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts plàstiques
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i equipaments educatius.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU

MÀSTER

Universitat de Barcelona (UB)

EINA Centre Universitari de Disseny i Art (UAB)
Barcelona

Grau en belles arts

DOCTORAT

Màster universitari de recerca en art i disseny

Escola Universitària ERAM (UdG) Salt, Girona

Universitat de Barcelona (UB)

Doctorat Arts i educació (UB) (UdG) (UG) (UCM)
Doctorat Estudis avançats en produccions artístiques
Doctorat La realitat assatjada: posicionaments creatius

Màster en fotografia creativa

Universitat de Barcelona (UB)

Màster universitari d’educació interdisciplinària de les arts
Màster universitari en producció i recerca artística
Màster universitari arts visuals i educació: un enfocament
construccionista (Universitat de Granada) (UB) (UdG)
Màster en art sonor (també en línia)

Universitat de Girona (UdG)

Màster universitari arts visuals i educació: un enfocament
construccionista (Universitat de Granada) (UB) (UdG)

POSTGRAU
Universitat de Barcelona (UB)
Postgrau en Gestió i polítiques culturals

School of Continuing Education (UB) Barcelona
Postgrau en Gestió de l’art actual (en línia)
Postgrau en Anàlisi de l’art contemporani (en línia)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC-Barcelona)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau d’art contemporani
Postgrau de cultura contemporània
Postgrau de gestió d’esdeveniments culturals, esportius i corporatius

CITM-UPC BarcelonaTech

Postgrau en digitalització i difusió del patrimoni fotogràfic

Postgrau en gestió de museus i patrimoni cultural

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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ÀMBIT

AUDIOVISUALS

Taula 11. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts plàstiques

CICLE
FORMATIU

Imatge i so

CFGM Vídeo, discjòquei
CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals, realitat augmentada i ludificació
CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS So per a audiovisuals i espectacles

Comunicació gràfica i
audiovisual

CFGS Animació
CFGM Assistent producte gràfic interactiu

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU /
TÍTOL SUPERIOR

Especialitats
Cinema
Audiovisual

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.
MÀSTER,
DOCTORAT,
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

22

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

2.1

Taula 12. Oferta d’ensenyaments relacionats amb audiovisuals per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

CICLE FORMATIU

Via arts plàstiques, imatge
i disseny
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol
de centres i equipaments educatius.

Campus ESART. Batxillerat
de producció audiovisual

CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
CFGM Vídeo discjòquei i so

Institut Caparrella (Lleida)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)
La Salle (Mollerussa)
La Salle Barceloneta (Barcelona)
Villar (Barcelona)

CFGM Assistència al producte
gràfic interactiu
Escola d’Art Arsenal (Vilafranca)
Escola d’Art EDRA (Rubí)
Escola d’Art Ondara (Tàrrega)
Escola d’Art Garriga (Garriga)
Escola d’Art Ondara (Lleida)
Escola d’Art Terrassa (Terrassa)
Escola d’Art Vilanova (Vilanova i la Geltrú)
Escola Groc (Barcelona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)
ICARTH (Barcelona)

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
CFGS Animació. Disseny
CFGS Animació
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat (Barcelona)
videojocs i entorns virtuals
EASD de Tarragona (Tarragona)
Escola d’Art de Tarragona
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat (Barcelona)
Escola d’Art de Terrassa
Escola d’Art de Vilanova i la Geltrú
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTIUB) (Barcelona)

EA de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Escola d’Art Josep Serra i Abella (Hospitalet del
Llobregat, Barcelona)
Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona, Barcelona)
EMAV (Barcelona)
Ites-Ciape (Barcelona)

CFGS Producció d’audiovisuals
i espectacles

CFGS Iŀluminació, captació
i tractament d’imatge

Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
Villar (Barcelona)
Ites-Ciape (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)

Institut Caparrella (Lleida)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)

CFGS Realització de projectes
d’audiovisuals i espectacles

CFGS Producció d’audiovisuals
i espectacles

Escola de Cicles Formatius de Grau Superior de
Girona (CIFOG)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Institut Pere Martell (Tarragona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)

Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)
Villar (Barcelona)

CFGS Caracterització
i maquillatge professional

CFGS en gràfica interactiva

Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat (Barcelona)
Escola d’Art la Garriga (Barcelona)
Escola d’Art de Tarragona (Tarragona)
Escola d’Art Ondara (Lleida)
Escola d’Art Pau Gargallo (Barcelona)
Escola d’Art de Vic (Barcelona)
Escola Groc (Barcelona)
Escola Universitària ERAM (Girona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

Centre d’Estudis Margaret (Granollers)
Institut Caŀlípolis (Tarragona)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Salvador Seguí (Barcelona)
Thuya (Barcelona)

CFGS So per a audiovisuals
i espectacles
Ites-Ciape (Barcelona)
Villar (Barcelona)

CFGS Gràfica audiovisual

Escola d’Art Arsenal (Vilafranca)
Escola d’Art Serra i Abella (L’Hospitalet del
Llobregat, Barcelona)

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
EINA Centre Universitari de Disseny i Art
(UAB) Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC-UB) Barcelona

Universitat de Barcelona (UB)

Grau en disseny menció creació visual

Grau en Cinema i mitjans audiovisuals

Escola Universitària ERAM (UdG) Salt, Girona
Grau en audiovisual i multimèdia

Doble titulació Top-up GAM (en col·laboració amb University of
Lincoln, University of Northampton, San Jose State University,
UDI-Universitaria de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga de
Colòmbia)

Escola Superior de Disseny (ESDi-URL)
Barcelona
Grau en disseny audiovisual

Escola Superior Politècnica (Barcelona)
Grau en mitjans audiovisuals (Tecnocampus)

IED Barcelona Escola Superior de Disseny
BA (Hons) fashion marketing and communication

IDEP (Barcelona)

Grau disseny gràfic i multimèdia

La Salle (URL) Barcelona

Grau en comunicació audiovisual

Grau en publicitat i relacions públiques
Grau en comunicació audiovisual

Grau en comunicació i indústries culturals

Escola Superior de Relacions Públiques
(ESRP-UB) Barcelona
Grau en publicitat i relacions públiques

Universitat Internacional de Catalunya
(UIC-Barcelona)
Grau en comunicació audiovisual

Grau en publicitat i relacions públiques

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Grau en comunicació audiovisual

Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals
Grau en publicitat i relacions públiques
Màster en periodisme especialitzat en cultura

Universitat Abat Oliba (UAO-CEU) Barcelona
Grau en publicitat i relacions públiques

Universitat Ramon Llull (URL) Barcelona
Grau en comunicació audiovisual
Grau en cinema i televisió
Grau en publicitat i relacions públiques

Universitat Rovira i Virgili (URV) Tarragona
Grau en comunicació audiovisual

Grau en publicitat i relacions públiques

Universitat de Vic (UVIC-UCC)
Grau en publicitat i relacions públiques

Bau Centre Universitari de Disseny de
Barcelona (UVIC-UCC)

Grau en disseny mencions disseny gràfic i comunicació visual, i
disseny audiovisual

Escola Superior d’Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (UPC
BarcelonaTech)
Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals

Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia (CITM-UPC BarcelonaTech)
Grau en multimèdia

Grau en disseny, animació i art digital (també en anglès)

Grau en animació

Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals
Bachelor en tecnologia multimèdia

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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MÀSTER
Escola Universitària ERAM (UdG)
Salt, Girona

Escola Superior d’Imatge i Disseny
de Barcelona (IDEP)

ESCAC (UB) Barcelona

CRASH Escola Universitària (UVIC-UCC)
Manresa, Barcelona

International master in design, creativity & technology

Màster universitari de direcció d’art en publicitat

Màster universitari en cinematografia

Màster en animació i VFX

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Màster universitari en continguts de comunicació audiovisual i
publicitat
Màster universitari en mitjans, comunicació i cultura
Màster en creativitat estratègica en informació audiovisual
Màster en disseny i gestió de la producció audiovisual

Màster en direcció

Màster en enginyeria d’imatge i producció tècnica de cinema (en
procés d’aprovació)

Màster en direcció artística

Màster en enginyeria d’imatge

Màster en teoria i pràctica del documental creatiu

Màster en direcció de fotografia

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Universitat de Lleida (UdL)

Màster en film business

Màster en direcció estratègica i creativa de comunicació i publicitat

Màster en producció

Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU)
Barcelona

Màster en muntatge
Màster en documental

Màster universitari en postproducció audiovisual

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Bau Centre Universitari de Disseny de
Barcelona (UVIC-UCC)

Màster en documental de creació

Màster en producció audiovisual transmèdia (en línia)

Màster universitari en creació d’empreses audiovisuals i
convergència digital

Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) Barcelona
Màster en composició de bandes sonoresi música per a mitjans
audiovisuals

Màster en animació stop-motion

ELISAVA (UPF) Barcelona

DOCTORAT

Màster en motion graphics design

Màster en disseny i direcció d’art

Universitat Abat Oliba (UAO-CEU) Barcelona Universitat Ramon Llull (URL) Barcelona

Màster universitari en ficció en cinema i televisió. Producció, guió
i realització

Màster en disseny gràfic i direcció d’art (IDEP-UAO-CEU)

Centre autoritzat de grau superior de música
Liceu (Barcelona)
Màster universitari en ensenyaments artístics en composició

aplicada als mitjans audiovisuals i escènics

Màster en guió i realització de programes de humor per a ràdio i
televisió (Minoria Absoluta)
Màster internacional de direcció i producció executiva de
documentals (DocsBarcelona)

Doctorat en comunicació audiovisual i publicitat (UAB)
Doctorat en mitjans, comunicació i cultura (UAB)
Doctorat en tecnologies de la informació i les comunicacions (UPF)
Doctorat en comunicació (UPF)
Doctorat en comunicació (URL)

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
POSTGRAU
Bau Centre Universitari de
Disseny de Barcelona (UVICUCC)
Postgrau en motion design
Postgrau en motion 3D
Postgrau en animació stop-motion

Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC BarcelonaTech)
Postgrau en IAP 3D

CITM (UPC BarcelonaTech)

Postgrau en postproducció. Motion graphics i
visual effects (presencial en línia)

Barcelona School of
Manegement (UPF)

Postgrau en muntatge audiovisual
Màster en documental de creació

Escola Superior Politècnica del
Tecnocampus (UPF) Barcelona
Màster en postproducció audiovisual
Postgrau en projectes transmèdia

Universitat Rovira i Virgili
(URV) Tarragona

Postgrau en creació i comercialització de
continguts televisius d’entreteniment
Postgrau en creació i producció de continguts
televisius d’entreteniment

Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)
Postgrau en comunicació creativa

Escola Superior de Disseny
(ESDi-URL) Barcelona
Postgrau en concept art direction

SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS
Escola Universitària ERAM (UdG) Salt, Girona

Curs d’actor per càmera
Curs de vídeo per a web i xarxes socials (realització, producció, distribució i promoció)
Curs de mapping
Curs d’operador de càmera i edició
Curs de realització en directe per streaming

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Curs en comunicació i cultura audiovisual
Curs en creativitat i innovació en continguts informatius especialitzats
Curs en edició audiovisual, producció i realització multimèdia
Curs en escriptura de guions
Curs en estètica i gèneres documentals
Curs en gènere i discurs radiofònic i audiovisual
Curs en història i dramatúrgia del documental
Curs en ideació audiovisual
Curs en producció audiovisual
Curs en producció de documentals
Curs en rodatge
Curs en producció i realització en formats informatius audiovisuals complexos
Curs en representació de gènere als mitjans. Informació i publicitat
Curs en taller d’escriptura i locució informativa audiovisual
Curs en tallers de creació i innovació en informació audiovisual / ràdio, televisió i Internet
Curs en línia en comunicació i creativitat visual
Curs en línia en creativitat aplicada a l’entorn digital
Curs presencial en creativitat aplicada a l’entorn digital

Universitat Ramon Llull (URL) Barcelona

Diploma d’especialització universitària en guió i realització de programes d’humor per a ràdio i televisió
(Minoria Absoluta)
Diploma d’especialització universitària en postproducció audiovisual
Diploma d’especialització universitària en personal branding. Estratègies de comunicació per a la gestió de
la marca personal
Diploma d’especialització universitària en documental interactiu i transmèdia (BcnDocs)

Escola Superior de Disseny (ESDi-URL) Barcelona
Curs d’escenografia visual: mapping

Universitat de Girona (UdG)

Curs de mapping
Curs d’operador de càmera i edició
Curs de realització en directe per streaming
Curs de vídeo per a web i xarxes socials. Realització, producció, distribució i promoció

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Curs en drons
Curs en renderització i postproducció

Universitat Abat Oliba (UAO-CEU)
Diploma en disseny gràfic i digital

24

Títols oficials
Títols interuniversitaris

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

2.1

Selecció de formació especialitzada oferta per altres centres privats
Bande à Part Escola de Cinema
(Barcelona)
Curs anual de guió
Curs de crítica cinematogràfica
Curs intensiu de cinema
Diplomatura en cinema especialitat direcció
cinematogràfica
Diplomatura en cinema especialitat muntatge,
postproducció i so
Diplomatura en cinema especialitat direcció
fotografia i càmera

Cine en Acción Escola
de Cinema (Barcelona)

Curs d’Adobe after effects
Curs de direcció d’actors
Curs en Adobe Photoshop cc 2014
Curs en Adobe Premiere cc 2014
Curs en banda sonora
Curs en correcció de color (talonatge)
Curs en crítica cinematogràfica
Curs en direcció de fotografia
Curs en efecte sonor
Curs en Final Cut Pro
Curs en formats audiovisuals per Internet
Curs en maquillatge professional
Curs en perruqueria de plató
Curs en Pro Tools
Curs d’iniciació al doblatge
Curs de llenguatge cinematogràfic
Curs de reflex videomaking
Grau de professional en perruqueria de plató i
època
Grau superior en direcció de fotografia
Grau superior en direcció de cinematografia
Grau superior en edició de vídeo professional
Grau superior en fotografia professionalitzador
Grau superior en art dramàtic
Grau superior en guió de cinema i tv
Grau superior en maquillatge professional i
estètica
Grau superior en producció audiovisuals
Grau superior en so audiovisual

El Plató de Cinema. Escola
de Cinema (Barcelona)
Curs anual de direcció de cine
Curs de direcció de cine (40 hores)
Curs de direcció de fotografia
Curs de guió (40 hores)
Curs d’edició i muntatge per a cinema
Curs de direcció d’art
Diplomatura en direcció de cine
Diplomatura d’interpretació

Estudiodecine (Barcelona)
Curs en guió
Curs en cine experimental
Curs en direcció de fotografia
Curs en muntatge
Curs en muntatge superior (2n any)
Diplomatura direcció (2n curs)
Màster en crítica
Màster en direcció artística
Màster en guió

9zeros. Escola de Cinema de
Barcelona (ECIB)

Curs anual d’iniciació a l’animació 3D
Curs anual d’iniciació a l’animació 2D
Curs anual d’iniciació al stop-motion
Curs de correcció de color en el cine digital
Curs d’iniciació a la direcció cinematogràfica
Curs en direcció cinematogràfica
Curs en guió
Diploma en direcció cinematogràfica (3 anys)
Diploma en direcció de fotografia (2 anys)
Màster en animació i realització en stop-motion
Màster en direcció cinematogràfica
Màster en CGArt
Màster en guió de ficció per a cinema i tv
Màster en CG-Animation
Màster en muntatge cinematogràfic
Màster en documental
Màster en animació i realització 2D

Escola Nou Prodigi (Barcelona)
Curs intensiu en edició de vídeo
Curs intensiu en càmera i llenguatge visual
Curs intensiu en càmera i realització
Curs intensiu en guió
Curs intensiu en curtmetratge

Institut d’Ensenyament
Multimèdia Barcelona (IDEM)

Curs d’iniciació a l’animació 2D
Curs d’iniciació a l’animació 3D
Curs d’iniciació a la pintura digital
Curs d’iniciació a la realització de personatges en 3D
Curs d’iniciació al modelat escultòric de
personatges

VFX 3D School Barcelona

Curs en 3D per a arquitectura i interiorisme digital
Curs en 3D per a disseny gràfic i fotografia
Curs en art i disseny 3D per a videojocs
Curs en concept art i disseny de personatges
Curs en animació de personatges
Curs en efectes visuals
Curs en postproducció i composing
Màster en 3D per a arquitectura i interiorisme digital
Màster en 3D per a disseny gràfic i fotografia
Màster en art i disseny 3D per a videojocs
Màster en concept art i disseny de personatges
Màster en animació de personatges
Màster en postproducció i composing
Màster en efectes visuals

MicroFusa (Barcelona)
Curs en postproducció de vídeo
Curs de VJ

SAE Institute. Escuela
Audiovisual Internacional
(Barcelona)

Curs en cinema digital
Programa en filmmaking (especialitats càmera,
edició, visual effects)
Programa en cinema digital
Programa en filmmaking
Diploma en cinema digital (especialitats càmera,
edició, visual effects, iŀluminació)

SEEWAY. Escola de Disseny,
Animació i Comunicació Digital
(Barcelona)
Curs d’iniciació als videojocs
Curs intensiu de Matte Painting
Curs tècnic especialista en vídeo mapping
Curs tècnic especialista en Adobe after effects
Curs tècnic especialista en modelat amb ZBrush
Curs intensiu superior en animació 3D
Curs tècnic en motion graphics i 3D amb cinema 4D
Workshop d’animació d’un flip book
Màster en animació 2D i 3D
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ÀMBIT

CINEMA

Taula 13. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny

CICLE
FORMATIU

CFGM Laboratori d’imatge
CFGS Fotografia
CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU /
TÍTOL SUPERIOR

Grau en cinematografia

MÀSTER
DOCTORAT

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.

Especialitats
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA Banda sonora per a cinema
Caracterització i maquillatge professional
Direcció de fotografia
Disseny i direcció d’art
Film Business
Guió
Muntatge cinematogràfic
Operador de càmera amb drons
Perruqueria de plató
Postproducció cinematogràfica
Producció cinematogràfica

Taula 14.

Oferta d’ensenyaments relacionats amb cinema per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts plàstiques i escèniques
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol
de centres i equipaments educatius.
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CICLE FORMATIU
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
CFGM Laboratori d’imatge
Institut Caparrella (Lleida)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Oscus (Barcelona)
Sant ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
CFGS Iŀluminació, captació
CFGS Fotografia
Escola d’Art Serra i Abella (L´Hospitalet del
i tractament d’imatge
Llobregat, Barcelona)
Institut Caparrella (Lleida)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut del Teatre i UPC BarcelonaTech (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
EMAV (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)

Escola d’Art Leandre Cristòfol (Lleida)
Escola Groc (Barcelona)
Escola d’Art d’Olot (Olot, Girona)
Escola d’Art de Tarragona (Tarragona)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

2.1

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
DOCTORAT

TÍTOL SUPERIOR/GRAU
Institute of the Arts Barcelona (IAB)
BA (Hons) in film direction

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals

Universitat Ramón Llull (URL) Barcelona
Grau en cinema i televisió

Doctorat en comunicació (UPF)
Doctorat en comunicació audiovisual i publicitat (UAB)
Doctorat en comunicació (URL)

de Catalunya (ESCAC-UB) Barcelona
Grau en cinematografia i mitjans audiovisuals

MÀSTER
Bau Centre Universitari de Disseny de
Barcelona (UVIC-UCC)
Màster en animació stop-motion
Màster en motion graphics design

ELISAVA Escola Superior de Disseny
i Enginyeria (UPF) Barcelona
Màster universitari en disseny i comunicació
Màster en disseny i direcció d’art

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals
de Catalunya (UB)
Màster universitari de cinematografia
Màster en animació i VFX
Màster en direcció
Màster en direcció artística

Màster en direcció de fotografia
Màster en film business
Màster en muntatge
Màster en documental
Màster en producció

Màster en animació (Barcelona School of Management)

CRASH Escola Universitària (UVIC-UCC)
Manresa, Barcelona

Universitat Abat Oliva CEU (UAO-CEU)
Barcelona
Màster universitari en postproducció audiovisual

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Màster en disseny i gestió de la producció audiovisual

Màster en producció cinematogràfica (Mallerich - Films Paco Poch)
Màster en enginyeria d’imatge i producció tècnica de cinema (en
procés d’aprovació)

Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) Barcelona

Màster en composició de bandes sonores i música per a mitjans
audiovisuals

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en estudis de cinema i audiovisual
contemporanis
Màster internacional en estudis cinematogràfics i audiovisuals

Màster en cinema fantàctic i ficció contemporània (en col·laboració
amb Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya)

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Selecció de formació especialitzada oferta per altres centres privats

POSTGRAU
Bau Centre Universitari de Disseny de
Barcelona (UVIC-UCC)
Postgrau en motion 3D
Postgrau en motion design
Màster en animació stop-motion

CRASH Escola Universitària (UVIC-UCC)
Manresa, Barcelona
Postgrau en enginyeria de so
Postgrau en engenyeria d’imatge
Postgrau en pilotatge operador de càmera de drons

Escola Superior Politècnica del
Tecnocampus (ESUPT-UPF) Barcelona
Postgrau en postproducció audiovisual (TecnoCampus)

Barcelona School of Manegement (UPF)
Postgrau en muntatge audiovisual

Universitat Politècnica de Catalunya
BarcelonaTech (UPC BarcelonaTech)
Postgrau en infografia i animació 3D de projectes (IAP 3D)

Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia
(CITM-UPC BarcelonaTech)

Postgrau en postproducció. Motion graphics i visual effects
(presencial en línia)

Cine en Acción
(Barcelona)

ECIB Escola de
Cinema de Barcelona

Curs d’Adobe after effects cc
Curs de direcció d’actors
Grau superior en direcció de
cinematografia
Curs en Adobe Photoshop cc
Curs en Adobe Premiere cc
Curs en banda sonora
Curs en correcció de color
(talonatge)
Curs en crítica cinematogràfica
Curs en direcció de fotografia
Curs en efecte sonor
Curs en Final Cut 7 Pro / x
Curs en formats audiovisuals
per Internet
Curs en maquillatge professional
Curs en perruqueria de plató
Curs en Pro Tools
Curs d’iniciació al doblatge
Curs de llenguatge
cinematogràfic
Curs de reflex videomaking
Grau de professional en
perruqueria de plató i època
Grau superior en art dramàtic
Grau superior en direcció de
fotografia
Grau superior en edició de vídeo
professional
Grau superior en fotografia
professionalitzador
Grau superior en maquillatge
professional i estètica
Grau superior en producció
audiovisual
Grau superior en guió de
cinema i tv
Grau superior en so audiovisual

Curs màster en animació i
realització en stop-motion
Curs màster en CGArt
Curs màster en documental
Curs màster en CG-Animation
Curs màster en guió de ficció per
a cine i tv
Curs màster en animació i
realització en stop-motion
Curs màster en muntatge
cinematogràfic
Curs màster en direcció
cinematogràfica
Curs correcció color en cinema
digital
Diploma en direcció
cinematogràfica
Diploma en direcció de
fotografia

El Plató de Cinema
(Barcelona)
Curs anual de direcció de cinema
Curs de direcció de cine (40 h)
Curs de direcció de fotografia
Curs de guió (40 h)
Curs d’ edició i muntatge per
a cinema
Curs de direcció d’art
Curs d’interpretació (40 h)
Curs semestral d’interpretació
Diplomatura de direcció de cine
Diplomatura d’interpretació

Escola d’Animació
de Catalunya 9zeros
(Barcelona)
Diploma en animació

Estudiodecine
(Barcelona)
Curs en disseny de so
cinematogràfic
Curs en muntatge superior
Curs en direcció artística
Curs de guió
Curs màster de guió
Curs de cinema experimental
Curs en direcció de fotografia
Curs en muntatge
Curs diplomatura en direcció
2n curs

Escola Nou Prodigi
(Barcelona)
Curs intensiu de càmera i
llenguatge visual
Curs intensiu de curtmetratge
Curs trimestral de direcció
d’actor
Curs intensiu d’edició de vídeo
Curs trimestral d’interpretació
davant la càmera

Títols oficials
Títols interuniversitaris

FX Animation
Barcelona 3D School
Curs intensiu de càmera i realització
Curs intensiu de guió
Màster en efectes visuals (VFX)
Màster en postproducció i
composing

L’Idem (Barcelona)
Curs d’iniciació a l’animació 2D
Curs d’iniciació a l’animació 3D

SAE Institute
(Barcelona)
Curs en cinema digital
Diploma en cinema digital
(especialitats càmera, edició,
visual effects, iŀluminació)
Programa en filmmaking
Programa en filmmaking
(especialitats càmera, edició,
visual effects)

Seeway. Escola de
Disseny, Animació i
Comunicació Digital
(Barcelona)
Curs animació / postproducció
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ÀMBIT

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

Taula 15. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts plàstiques

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU /
TÍTOL
SUPERIOR

Especialitats

MÀSTER,
DOCTORAT,
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.

Béns arqueològics
Documents gràfics
Escultura
Pintura

Taula 16. Oferta d’ensenyaments relacionats amb conservació i restauració per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts plàstiques
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i equipaments educatius.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU

MÀSTER

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya (ESCRBCC) Barcelona
Títol superior en conservació i restauració de béns culturals especialitat pintura
Títol superior en conservació i restauració de béns culturals especialitat document gràfic
Títol superior en conservació i restauració de béns culturals especialitat béns arqueològics

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat de Barcelona (UB)

Màster universitari en direcció de projectes de conservació-restauració

Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED-UAB)
Màster universitari en arxivística i gestió de documents

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC BarcelonaTech)
Màster en restauració en monuments d’arquitectura

Grau en conservació-restauració de béns culturals

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
POSTGRAU
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
(CITM-UPC BarcelonaTech)
Postgrau en digitalització i difusió del patrimoni fotogràfic (UPC School)

Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
(ESAGED-UAB) Barcelona
Postgrau en direcció en direcció executiva de serveis de gestió de documents i
arxius
Postgrau en gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics (en línia)
Postgrau en tractament digital de documents històrics
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Títols oficials
Títols interuniversitaris

SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS
UNIVERSITAT RAMÓN LLULL (URL) Barcelona

Diploma d’especialització universitària en gestió del patrimoni cultural eclesiàstic

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ÀMBIT

2.1

DISSENY

Taula 17. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts plàstiques

CICLES
FORMATIUS

Disseny interactiu

Àudio i so*

CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals,
realitat augmentada i ludificació

Informàtica i comunicacions*

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma,
perfil professional videojocs i oci digital

Comunicació gràfica i audiovisual

CFGM Assistència al producte gràfic interactiu
CFGS Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals
CFGS Gràfica audiovisual, perfil professional d’infografia en 3D
CFGS Gràfica interactiva

Arts gràfiques*

CFGM Impressió gràfica
CFGM Impressió gràfica, perfil professional en converting
CFGM Postimpressió i acabats gràfics
CFGM Preimpressió digital
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica

Comunicació gràfica i audiovisual

CFGM Assistència al producte gràfic imprès
CFGM Assistència al producte gràfic
interactiu

Disseny d’espais

Disseny d’interiors

CFGS Aparadorisme
CFGS Arquitectura efímera
CFGS Elements de jardí
CFGS Moblament
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració

Disseny de producte

Fusta, moble i suro*

CFGM Fusteria i moble
CFGM Instaŀlació i moblament
CFGS Disseny i moblament
CFGS Disseny i moblament, perfil professional de construccions
efímeres i decorats

Disseny industrial

CFGS Mobiliari
CFGS Modelisme i maquetisme
CFGS Modelisme industrial

Tèxtil, confecció i pell*

CFGS Vestuari a mida i per a espectacles
CFGS Patronatge i moda
CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell
CFGM Confecció i moda
CFGM Confecció i moda, perfil professional
en innovació i producció de la moda
CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

Imatge personal*

CFGM Caracterització i maquillatge professional

*Família professional no artística

*Família professional no artística

Disseny gràfic

Disseny de moda

*Família professional no artística

*Ensenyament professional no artístic

*Família professional no artística

*Família professional no artística

Tèxtils artístics

CFGS Art tèxtil
CFGS Brodats i rebosters
CFGS Estampacions i tintatges artístics
CFGS Puntes artístiques
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ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU /
TÍTOL SUPERIOR

Especialitats
Disseny gràfic
Disseny interactiu
Disseny de producte
Disseny de moda
Disseny d’espais

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.
MÀSTER,
DOCTORAT,
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

ÀMBIT

DISSENY

DISSENY GRÀFIC

Taula 18. Oferta d’ensenyaments relacionats amb disseny gràfic per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts plàstiques i escèniques
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i equipaments educatius.

CICLE FORMATIU
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
CFGM Assistent producte gràfic interactiu
Escola d’Art i Disseny la Garriga (EMAD) (Barcelona)
Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)
Escola Groc (Barcelona)
Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova (EMAiD) (Barcelona)
Escola d’Art i Disseny EDRA (Barcelona)
Institució Cultural d’Arts i Humanitat (ICARTH) (Barcelona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)
Escola d’Art Terrassa (Barcelona)

CFGM Assistent producte gràfic imprès

Escola d’Art de Manresa (Barcelona)
Escola d’Art de Vic (Barcelona)
Escola d’Art d’Igualada (Igualada)
Escola d’Art i Disseny d’Amposta Esardi (Tarragona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)
Escola d’Art d’Olot (Olot, Girona)
Escola d’Art Deià (Barcelona)
Escola d’Art Serra i Abella (L’Hospitalet del Llobregat, Barcelona)
Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona, Barcelona)

CFGM Preimpressió digital

Escola de FP Antoni Algueró (Sant Just Desvern)
Escola Professional Salesiana (Barcelona)
Institut Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)
Institut Caparrella (Lleida)
Institut de l’Ebre (Tortosa)
Institut Escola del Treball (Barcelona)
Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)
Institut Pere Martell (Tarragona)

CFGM Impressió gràfica

Escola de FP Antoni Algueró (Sant Just Desvern)
Institut Pere Martell (Tarragona)
Institut Santa Eugènia (Girona)

CFGM Postimpressió i acabats gràfics
Escola de FP Antoni Algueró (Sant Just Desvern)

CFGM Assistència producte gràfic interactiu
Escola d’Art Garriga (la Garriga)
Escola Groc (Barcelona)

CFGM Autoedició (assistència al producte gràfic
imprès)
Escola d’Art d’Olot (Olot, Girona)

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
CFGS Disseny i gestió de la producció
gràfica
Escola de FP Antoni Algueró (Sant Just Desvern)
Institut Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)
Institut Escola del Treball (Barcelona)
Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)
Institut Pere Martell (Tarragona)

CFGS Disseny i edició de publicacions
impreses i multimèdia
Institut Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)
Escola de FP Antoni Algueró (Sant Just Desvern)
Escola Professional Salesiana (Barcelona)
Institut Caparrella (Lleida)
Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)
Institut Escola del Treball (Barcelona)
Institut Pere Martell (Tarragona)

CFGS Gràfica impresa

Escola d’Art Arsenal (Vilafranca)
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat (Barcelona)
Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)
Escola Massana. Centre d’Art i Disseny (Barcelona)
Institut Santa Eugènia (Girona)

CFGS Gràfica publicitària

Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova (EMAiD) (Vilanova
i la Geltrú)
Escola d’Art d’Igualada (Igualada)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)
Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)
Escola d’Art Serra i Abella (L’Hospitalet del Llobregat)
Escola d’Art i Disseny Illa (Sabadell)
Escola d’Art i Disseny de Tarragona (EADT)
Escola d’Art de Terrassa
Escola d’Art Esardi (Tarragona)
Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (Lleida)
Escola d’Art d’Olot (Girona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS Còmic

Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS Arts plàstiques i disseny gràfica
publicitària
Escola d’Art i Disseny d’Amposta Esardi (Tarragona)
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Títols oficials
Títols interuniversitaris

Escola d’Art i Disseny Illa (Sabadell)
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot (Girona)

CFGS Infografia 3D

Escola d’Art i Disseny de Reus (Tarragona)

CFGS Gràfica interactiva

Escola d’Art i Disseny de Tarragona (EADT)
Escola d’Art i Disseny la Garriga (EMAD) (Barcelona)
Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)
Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)
Escola d’Art Serra i Abella (L’Hospitalet del Llobregat)
Escola Groc (Barcelona)
Escola de Cicles Formatius de Grau Superior de Girona (CIFOG)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS en animació 3D, jocs i entorns
interactius

Centre educatiu ITES-Ciape (Barcelona)
Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell (Barcelona)
CEV. Escola Superior de Comunicació, Imatge i So (Barcelona)
Escola d’Art i Disseny d’Amposta Esardi (Tarragona)
Escola d’Art i Disseny Illa (Sabadell)
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot (Girona)
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) (Barcelona)
Escola de Cicles Formatius de Grau Superior de Girona (CIFOG)
Escola Pia Nostra Senyora (Barcelona)
Fundació ICEX (Cornellà de Llobregat)
Ilerna FP (Lleida)
Ites-Ciape (Barcelona)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
Teknós. Centre de Formació en Tecnologia i Comunicació (Vic)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
La Salle (URL) Barcelona

LAI. Escola Superior de Disseny (UIC) (Barcelona)

ESDAP Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Escola Superior de Disseny Felicidad Duce-LCI Barcelona

Grau en enginyeria multimèdia

Graduat superior en disseny

Títol superior en disseny especialitat disseny gràfic

Títol superior en disseny especialitat disseny gràfic (ESDAP Llotja, Barcelona)
Títol superior en disseny especialitat disseny gràfic (ESDAP Pau Gargallo, Badalona)
Títol superior en disseny especialitat disseny gràfic (ESDAP Serra i Abella, Hospitalet del Llobregat)
Títol superior en disseny especialitat disseny gràfic (ESDAP Vic, Barcelona)
Títol superior en disseny especialitat disseny gràfic (ESDAP Ondara, Lleida)
Títol superior en disseny especialitat disseny gràfic (ESDAP Olot, Girona)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau en publicitat i relacions públiques

Universitat de Barcelona (UB)
Grau en disseny

EINA Centre Universitari de Disseny i Art (UAB) Barcelona

Universitat de Girona (UdG)

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria (UPF) Barcelona

ERAM CrossMedia College (UdG) Salt, Girona

Escola Superior de Disseny (ESDi-URL) Barcelona

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM-UPC)
Barcelona

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Grau en publicitat i relacions públiques

Grau en disseny menció disseny gràfic
Grau en disseny menció disseny gràfic

BA (Hons) graphic communication
Grau en disseny gràfic i digital

Grau en disseny mencions audiovisual i disseny gràfic

Títol superior en disseny gràfic especialitats disseny gràfic i Motion Graphics and Video

Grau en disseny, animació i art digital

MÀSTER
Universitat de Barcelona (UB)

Màster universitari en disseny urbà: art, ciutat, societat
Màster universitari d’innovació en disseny per al sector turístic
(ULL) (UB) (ULPGC) (UPV/EHU)

Universitat Politècnica de Catalunya
BarcelonaTech (UPC BarcelonaTech)
Màster universitari en estudis avançats en disseny Barcelona
(MBDesing) (UPC: ETSAB / EPSEVG / ESEIAAT) (UB)

Bau Centre Universitari de Disseny de
Barcelona (UVIC-UCC)

ELISAVA (UPF) Barcelona

EINA Centre Universitari de Disseny i Art
(UAB) Barcelona

Màster universitari en disseny i comunicació
Màster en advanced design and digital architecture
Màster en disseny gràfic
Màster en disseny i direcció d’art
Màster en disseny publicitari i comunicació
Màster en i·lustració i còmic

Màster universitari en recerca, art i disseny
Màster en disseny gràfic

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Escola Superior d’Imatge i Disseny de
Barcelona (IDEP-UAO CEU)

Màster en disseny digital per a web, apps i productes interactius
Màster en disseny gràfic i direcció art
Màster en disseny gràfic, motion graphics i 3D
Màster en disseny gràfic i iŀlustració aplicada
Màster en disseny gràfic i fotografia
Màster en iŀlustració, motion graphics i 3D

Màster en animació stop-motion
Màster en disseny gràfic
Màster en disseny web
Màster en infografia i visualització de dades
Màster en motion graphics design
Màster en publicacions digitals

Màster universitari en tipografia: disciplina i usos
Màster en estratègia, comunicació i disseny gràfic (en línia)
Màster en estratègia i creativitat digital (també semipresencial i en
línia)
Màster en edició

Barcelona Escola Superior de Disseny

Màster en disseny gràfic de la informació i media branding

Escola Superior de Disseny Felicidad DuceLCI Barcelona
Màster universitari en disseny de producte tecnològic

DOCTORAT
Escola Superior de Disseny (ESDi-URL)
Doctorat en disseny

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS

POSTGRAU
Bau Centre Universitari de
Disseny de Barcelona (UVIC-UCC)

Postgrau en lettering. Introducció pràctica a la
retolació dibuixada a mà
Postgrau en lettering (nivell 2). Tècniques
avançades de retolació
Postgrau en cinema 4D essencial per a
dissenyadors gràfics i iŀlustradors
Postgrau en introducció als llenguatges web i HTML
Postgrau en creativitat augmentada RMHAR
Postgrau en introducció a la creació de revistes
digitals interactives per a iPad i Android
Postgrau en motion design
Postgrau en motion 3D

EINA Centre Universitari de
Disseny i Art (UAB) Barcelona

Postgrau en disseny d’elements gràfics
Postgrau en disseny web
Postgrau en fotografia i disseny editorial
Postgrau en iŀlustració i tècniques de
comunicació visual
Postgrau en tipografia, de la creació de la lletra a
la maquetació

ELISAVA Escola Superior de
Disseny i Enginyeria (UPF)
Barcelona

Postgrau en disseny gràfic i projectes editorials
Postgrau en disseny gràfic i estructural de
packaging
Postgrau en disseny i estratègies de comunicació
Postgrau en disseny, imatge i arquitectura
Postgrau en disseny publicitari i creativitat
Postgrau en innovació a través de la marca
Postgrau en marca, nucli de la comunicació
Postgrau en innovació i design thinking

Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)

Postgrau en estratègies de comunicació gràfica

Universitat de Girona (UdG)
Postgrau packaging tècnic i creatiu

Universitat Oberta de Catalunya
(UOC)
Postgrau en edició digital

Escola Superior d’Imatge i
Disseny de Barcelona (IDEP-UAO
CEU)
Postgrau en direcció d’art en publicitat i mitjans
digitals
Postgrau en disseny de motion graphics i 3D
Postgrau en disseny gràfic
Postgrau en disseny d’app i productes interactius

Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)

Curs en metodologies de disseny centrat en
l’usuari
Curs en producció del missatge visual
Curs en planificació estratègica de la
comunicació digital (en línia)
Curs en disseny d’animacions interactives

EINA Centre Universitari de
Disseny i Art (UAB) Barcelona

Curs d’estiu en serigrafia
Curs d’estiu en tipografia experimental
Curs d’especialització en disseny de lletra
Curs d’especialització en disseny de pàgina
Curs d’especialització en iŀlustració publicacions
infantils i juvenils

Escola Universitària ERAM
(UdG) Salt, Girona

Curs en disseny gràfic
Curs en disseny gràfic (i tècnic)
Curs en generació de fluids i dinàmiques digitals
amb Realflow
Curs en Illustrator
Curs en InDesign
Curs en Photoshop
Curs en maquetació web: CSS i HTML

Escola Superior d’Imatge i
Disseny de Barcelona (IDEP)

Curs intensiu en software d’iŀlustració
Curs intensiu en software de maquetació
Curs intensiu en software de retoc: Photoshop
Curs intensiu en tipografia avançada digital

LCI Barcelona Escola Superior
de Disseny
Curs disseny gràfic

Universitat Oberta de
Catalunya (UOC)

Curs d’edició del text
Curs de desenvolupament front-end amb
frameworks Javascript
Curs de gestió de la creativitat
Curs de disseny i producció editorial
Especialització de tècniques d’edició digital

Escola Superior d’Imatge i
Disseny de Barcelona (IDEPUAO CEU)
Diploma d’extensió universitària (DEU) en
disseny gràfic i digital

Postgrau en desenvolupament de producte

Selecció de formació especialitzada oferta per altres centres privats
SEEWAY. Escola de Disseny, Animació
i Comunicació Digital (Barcelona)
Postgrau en tipografia
Màster en direcció d’art i gestió de projectes gràfics
Màster en disseny gràfic i art digital
Màster en motion graphics design
Màster en direcció d’art (en línia)

Escola de Cinema de Barcelona (ECIB)
Màster en CGArt (Computer Graphics Art)

FX Animation Barcelona 3D School
Màster en 3D per disseny gràfic i fotografia

L’Idem Barcelona. Institut d’Ensenyament
Multimèdia
Grau en disseny gràfic
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EScola

ÀMBIT

DISSENY

DISSENY DE PRODUCTE

Taula 19. Oferta d’ensenyaments relacionats amb disseny de producte per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
CICLE FORMATIU

BATXILLERAT
Via arts plàstiques i escèniques
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i
equipaments educatius.

CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

CFGM Fusteria i moble

CFGS Disseny i moblament

Escola Professional Salesiana (Barcelona)
Institut Escola del Treball (Barcelona)
Institut Escola del Treball (Lleida)
Institut Escola Industrial (Sabadell)
Institut Guillem Catà (Manresa)
Institut Josep Brugulat (Banyoles)
Institut Pere Martell (Tarragona)
Institut Viŀla Romana (la Garriga)

Escola Industrial (Sabadell)
Institut Josep Brugulat (Banyoles)
Institut Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat)

CFGS Disseny i moblament (construccions
efímeres i decorats)
Institut Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat)

CFGS Modelisme industrial

CFGM Instaŀlació i moblament

Escola Massana (Barcelona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

Institut Escola del Treball (Barcelona)
Escola del Treball (Lleida)
Institut Escola Industrial (Sabadell)
Escola Professional Salesiana (Barcelona)
Institut Josep Brugulat (Banyoles)
Institut Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat)
Institut Pere Martell (Tarragona)
Institut Viŀla Romana (la Garriga)

CFGS Mobiliari i ebenisteria

Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) la Garriga

CFGM Ebenisteria artística

Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) la Garriga

CFGM Mobiliari i ebenisteria

Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) la Garriga

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
Escola Massana (UAB) Barcelona

EINA Centre Universitari de Disseny i Art
(UAB) Barcelona

Escola Superior de Disseny Felicidad Duce-LCI
Barcelona

Grau en arts i disseny

ESDAP Llotja Escola Superior de Disseny i Títol superior en disseny especialitat disseny de producte
Art (Barcelona)
EPSEVG (UPC BarcelonaTech)

Grau en disseny menció producte

ELISAVA Escola Superior de Disseny i
Enginyeria (UPF) Barcelona

Títol superior en disseny especialitat disseny de producte

Grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte

Escola Superior de Disseny (ESDi-URL)
Barcelona

Grau en disseny de producte
Grau en enginyeria de disseny industrial

ESEIAAT (UPC BarcelonaTech)

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Títol superior en disseny de producte especialitat disseny de transport (també en
anglès)

Grau en disseny menció disseny de producte

Grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del
producte
Grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil

MÀSTER

UPC BarcelonaTech

EINA Centre Universitari de Disseny i Art (UAB)
Barcelona

Màster universitari en estudis avançats en disseny Barcelona
(MBDesing) (UPC: ETSAB / EPSEVG / ESEIAAT) (UB)
Màster en disseny i enginyeria de desenvolupament de producte

Màster universitari en recerca en art i disseny

Escola Superior de Disseny de Moda Felicidad
Duce (LCI Barcelona)

ESEIAAT (UPC BarcelonaTech)
Màster universitari en enginyeria tèxtil i paperera

Màster universitari en disseny de producte tecnològic

Universitat de Barcelona (UB)

Màster universitari d’innovació en disseny per al sector turístic
(Universitat de La Laguna) (UB) (Universitat de Las Palmas de Gran
Canaria) (Universitat del País Basc)

Universitat de Girona (UdG)

Istituto Europeo di Design (Barcelona)

Màster en disseny sostenible de producte: innovació i gestió
Màster en disseny per impressió 3D i fabricació digital
Màster en global design

Màster universitari en enginyeria industrial

ELISAVA Escola Superior de Disseny i
Enginyeria (UPF) Barcelona
Màster en branding
Màster en advanced design and digital architecture
Màster en disseny i desenvolupament de producte
Màster en enginyeria de disseny industrial
Màster en disseny de packaging
Màster en disseny de mobiliari

Universitat Rovira i Virgili (URV)
Tarragona
Màster en enginyeria industrial

Bau (UVIC-UCC) Barcelona

Màster en disseny de branding i packaging

POSTGRAU
UPC BarcelonaTech

Postgrau en disseny de producte assistit per ordinador
(DPAO)
Postgrau en tècnic en CAD avançat
Postgrau en desenvolupament de projectes d’enginyeria
de producte

ESDAP Olot (Girona)
Postgrau en packaging tècnic i creatiu

ELISAVA Escola Superior de Disseny i
Enginyeria (UPF) Barcelona
Postgrau en concepte de producte
Postgrau en desenvolupament de producte

Postgrau en disseny de mobiliari per a coŀlectivitats,
contract i urbà
Postgrau en disseny de mobiliari per a l’hàbitat
Postgrau en disseny i estratègia de packaging

Escola Superior de Disseny (ESDiURL) Barcelona
Postgrau en concept design production

Bau Centre Universitari de Disseny de
Barcelona (UVIC-UCC)
Postgrau en packaging design

SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA OFERTA PER
ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS
Escola Massana (UAB) Barcelona
Curs d’artesania i disseny

Escola Superior de Disseny de Moda Felicidad Duce-LCI
Barcelona
Curs en gestió del producte i distribució en moda

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ÀMBIT

DISSENY

2.1

DISSENY DE MODA

Taula 20. Oferta d’ensenyaments relacionats amb disseny de moda per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
CICLE FORMATIU

BATXILLERAT
Via arts plàstiques, imatge i disseny
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i
equipaments educatius.

CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

CFGM Serigrafia artística

CFGS Patronatge i moda

CFGM Fabricació i ennobliment
de productes tèxtils

CFGS Art tèxtil

Escola d’Art i Disseny EDRA (Rubí)
Institut de Terrassa (Terrassa)
Institut Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)

Institut de Terrassa (Terrassa)
Institut Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell (Sabadell)

CFGM Confecció i moda

EFPA (Sabadell)
Institut Anna Gironella de Mundet (Barcelona)
Institut de Terrassa (Terrassa)
Institut Guindàvols (Lleida)
Institut la Garrotxa (Olot)

Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell (Sabadell)
Escola de FP Avançada (EFPA Sabadell)
Institut Anna Gironella de Mundet (Barcelona)
Institut Guindàvols (Lleida)
Institut la Garrotxa (Olot)
Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)
Escola Massana (Barcelona)

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell

Institut de Terrassa (Terrassa)

CFGS Estilisme indumentària
Escola d’Art i Disseny Illa (Sabadell)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS Estampacions i tintatges
artístics
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS Puntes artístiques
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS Caracterització i maquillatge
professional
Centre d’Estudis Margaret (Granollers)
Institut Caŀlípolis (Tarragona)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Salvador Seguí (Barcelona)
Thuya (Barcelona)

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona (UVIC-UCC)

Escola Superior de Disseny de Moda Felicidad Duce -LCI Barcelona

Escola d’Enginyeries de Terrassa (ESEIAAT-UPC BarcelonaTech)

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Grau en disseny menció disseny de moda

Grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil

Escola Superior de Disseny (ESDi-URL) Barcelona
Grau en disseny menció disseny de moda

Títol superior en disseny especialitat disseny de moda

BA (Hons) fashion marketing and communication
BA (Hons) fashion design
Títol superior en disseny de moda especialitat estilisme i comunicació de moda (també en anglès)

Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques (ESDAP) Llotja
Títol superior en disseny de moda

MÀSTER
Bau Centre Universitari de Disseny de Escola Superior d’Imatge i Disseny de
Barcelona (IDEP)
Barcelona (UVIC-UCC)
Màster universitari en investigació i experimentació
en disseny
Màster en fashion management
Màster en innovació i design management

ELISAVA Escola Superior de Disseny i
Enginyeria (UPF) Barcelona
Màster en branding

Escola Superior de Disseny (ESDiURL) Barcelona

Màster universitari en innovació de les indústries tèxtils
Màster en gestió de la indústria de la moda i el disseny
Màster en assessoria d’estilisme, imatge i comunicació

Escola Superior d’Imatge i Disseny de
Barcelona (IDEP-UAO CEU)

Màster en comunicacó en moda
Màster en disseny i producció de vestuari per a arts
escèniques
Màster en disseny i màrqueting de moda
Màster en estilisme de moda per a mitjans audiovisuals i
arts escèniques
Màster en fotografia avançada i de moda

Escola Superior de Disseny de Moda
Felicidad Duce (LCI Barcelona)
Màster en gestió i direcció d’empreses de moda
Màster en complements i accessoris de moda
Màster en disseny de moda
Màster en estilisme en moda, publicitat i mitjans
audiovisuals
Màster en màrqueting, comunicació i organització
d’esdeveniments de moda

DOCTORAT
IED Barcelona Escola Superior de
Disseny

Doctorats industrials

Master in design management
Màster en disseny de moda
Màster en disseny per a sportwear
Màster en disseny sostenible de producte: innovació i
gestió
Màster en global design
Màster en interior design for commercial spaces
Màster en màrqueting i comunicació de moda
Master in fashion management

Universitat Ramon Llull (URL)
Barcelona

Màster en comunicació de moda (080 Barcelona Fashion)

Màster en disseny i patronatge avançat
Màster en màrqueting i comunicació en marques de moda

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA
SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS

POSTGRAU
Escola Superior de Disseny (ESDiURL) Barcelona
Postgrau en estilisme de moda
Postgrau en disseny de calçat

Bau Centre Universitari de
Disseny de Barcelona (UVIC-UCC)

Postgrau en disseny de roba interior, cotilleria
i bany
Postgrau en comunicació integral de moda
Postgrau en innovació i design thinking
Postgrau en creació i gestió de marques de moda
Postgrau en design management
Postgrau en iŀlustració
Postgrau en creació i gestió de marques de moda

ELISAVA Escola Superior de
Disseny i Enginyeria (UPF)
Barcelona

Postgrau en retail design. Disseny i espai:
shopping
Postgrau en coolhunting. Disseny i tendències
globals

Escola Superior de Disseny
(ESDi-URL) Barcelona
Postgrau en tendències i estilisme
Postgrau en comunicació de moda

Escola Superior d’Imatge i
Disseny de Barcelona (IDEPUAO-CEU)

Postgrau en comunicació i RRPP marques de moda
Postgrau en disseny i imatge de moda
Postgrau en estilisme i direcció d’art en moda
Postgrau Fotografia de moda i direcció creativa

ÀMBIT

Postgrau en couture, casual design i complements
Postgrau en màrqueting i gestió de marques
de moda
Postgrau Patronatge creatiu: tailoring, cotilleria i
experimental

IED Barcelona Escola Superior
de Disseny
Postgrau en design for innovation strategy
Postgrau en disseny d’accessoris de moda
Postgrau en disseny de moda infantil
Postgrau en trends research
Postgrau en vestit de núvia i cerimònia

Universitat de Barcelona (UB)
Postgrau en Iŀlustració creativa en moda

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Postgrau en comunicació i periodisme de moda
3.0 (Barcelona School of Management)

Escola Superior de Disseny
de Moda Felicidad Duce-LCI
Barcelona

Postgrau en màrqueting & product management
de col·leccions sportwear
Postgrau en màrqueting i comunicació de moda
Postgrau en organització d’esdeveniments de
moda
Postgrau en estilisme de moda i publicitat
Postgrau en estilisme en mitjans audiovisuals
Postgrau en coolhunting and tred forecasting for
the fashion industry
Postgrau d’il·lustració creativa en moda
Postgrau en disseny de calçat
Postgrau en disseny i construcció de bosses i
petita marroquina

DISSENY

Bau Centre Universitari de
Disseny de Barcelona
(UVIC-UCC)

Curs en comunicació i social media màrqueting
de moda
Curs en disseny de banyadors
Curs en disseny de producte gràfic aplicat a
la moda
Curs en iŀlustració de moda: últimes tendències
en editorial, tèxtil i publicitat
Curs en postproducció digital en disseny de
moda
Curs Wearable technology. Noves tecnologies
aplicades a la moda
Curs Future of retail. Creativitat augmentada en
el punt de venda

Escola Superior de Disseny
de Moda Felicidad Duce-LCI
Barcelona

Curs en estampació digital tèxtil
Curs en fashion luxury
Curs en gestió del retail and visual
merchandising
Curs en gestió del producte, de la distribució
en la moda
Curs en periodisme i social media en moda
Curs en patronatge assistit per ordinador CAD

IED Barcelona Escola Superior
de Disseny
CSP en comunicación de la moda
CSP en decoració i estilisme d’ interiors
CSP en direcció d’art en publicitat
CSP en disseny gràfic
CSP en disseny gràfic i comunicació editorial
CSP en fashion styling
CSP en moda ètica i sostenible
CSP en moda i visual merchandising
CSP en disseny i gestió d’esdeveniments
CSP en project management per a empreses
creatives
CSP en service design and co-creation
CSP en assessoria d’imatge i personal shopper
Diploma en marketing i comunicació de moda
Diploma in creative advertising and branding
Diploma in business design

Escola Superior d’Imatge i
Disseny de Barcelona (IDEPUAO-CEU)
Diploma d’extensió universitària (DEU) en
disseny de moda

DISSENY D’ENTORNS INTERACTIUS

Taula 21. Oferta d’ensenyaments relacionats amb disseny d’entorns interactius per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts plàstiques, imatge i disseny
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i equipaments educatius.

CICLE FORMATIU
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

CFGM Assistent producte gràfic
interactiu

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns
interactius

CFGS en gràfica interactiva

Centre de Formació Creatiu i Tècnic (Sabadell)

Escola d’Art i Disseny de Tarragona (EADT)

Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)

CEV. Centre de Comunicació, Imatge i So (Barcelona)

Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat (Barcelona)

Escola d’Art i Disseny (EMAD) la Garriga

Escola Pia de la Nostra Senyora (Barcelona)

Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) la Garriga (Barcelona)

Escola d’Art de Vic (Vic)

Ilerna FP (Lleida)

Escola d’Art Llotja (Barcelona)

Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAiD) de Vilanova (Barcelona)

Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)

Escola Groc (Barcelona)

Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)

Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)

EDRA. Escola d’Art i Disseny (Rubí)

Ites-Ciape (Barcelona)

Escola d’Art Serra i Abella (L’Hospitalet del Llobregat)

Institució Cultural d’Art i Humanitats ICARTH (Sant Joan Despí)

Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)

Escola Groc (Barcelona)

Institució Cultural del CIC (ICCIC) (Barcelona)

Teknós. Centre de Formació en Tecnologia i Comunicació (Vic)

Institució Cultural del CIC (ICCIC) (Barcelona)

Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) Barcelona

CFGS Animació, perfil professional
de videojocs i entorns virtuals

Escola d’Art Deià (Barcelona)

Escola de Cicles Formatius de Grau Superior de Girona (CIFOG)

CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns
interactius; perfil mons virtuals, realitat
augmentada i «gammificació»
Fundació ICEX (Cornellà de Llobregat)
ITES (Barcelona)
Escola de Cicles Formatius de Grau Superior de Girona
(CIFOG)
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Escola de Cicles Formatius de Grau Superior de Girona (CIFOG)

Escola d’Art de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

CFGS Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma, perfil professional
de programació de videojocs i oci digital
Escola Pia de Granollers (Granollers)
Escola Pia Balmes (Barcelona)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

2.1

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
Escola de Noves Tecnologies Interactives
(ENTI-UB) Barcelona

Escola Superior d’Imatge i Disseny de
Barcelona (IDEP-UAO-CEU)

CITM (UPC BarcelonaTech) Terrassa

Escola Superior Politècnica del Tecnocampus
(UPF) Mataró, Barcelona

Grau en continguts digitals
Grau en creació artística per a videojocs i jocs aplicats
Grau en multimèdia
Grau en disseny i desenvolupament de videojocs

Grau en disseny gràfic i multimèdia

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau en multimèdia

Universitat de Vic (UVIC-UCC)
Grau en multimèdia

Grau en disseny i producció de videojocs
Grau en mitjans audiovisuals

Tech Talent Center (CITM-UPC
BarcelonaTech) Barcelona

La Salle (URL) Barcelona

Grau en disseny i desenvolupament de videojocs (en anglès)

Escola Universitària ERAM (UdG) Salt, Girona
Grau en audiovisual i multimèdia

Grau en enginyeria multimèdia menció videojocs
Grau en creació multimèdia i jocs seriosos

Escola Politècnica Superior (EPS-UdG) Girona
Grau en disseny i desenvolupament de videojocs

MÀSTER
Escola d’Enginyeria (CEI-UAB) Barcelona

La Salle (URL) Barcelona

IDEC Escola d’Estudis Superiors (IDECUPF) Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster universitari en visió per computador / computer vision
(semipresencial) (UAB) (UOC) (UPC BarcelonaTech) (UPF)

Màster en creació de videojocs

Màster universitari en creació multimèdia
Màster en disseny d’interfaces i experiència d’usuari (UI/UX)
Màster in user experience

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals
de Catalunya (ESCAC-UB) Barcelona
Màster en animació i VFX

Escola Superior d’Imatge i Disseny de
Barcelona (IDEP)

UPC BarcelonaTech

CITM (UPC BarcelonaTech) Terrassa

Màster en disseny i direcció de projectes per a Internet

Màster en disseny i creació de videojocs
Màster en animació, art digital i videojocs
Màster UX en disseny d’experiència d’usuari (presencial en línia)

Universitat Pompeu Fabra (UPF) Barcelona
Màster universitari en sistemes cognitius i mèdia interactius

Màster en iŀlustració, motion graphics i 3D

Universitat Pompeu Fabra (UPF) Barcelona

Escola Superior de Disseny Istituto
Europeo di Design (Barcelona)

Màster universitari en animació
Màster universitari UX: usabilitat, disseny d’interacció i
experiència d’usuari (en línia)

Màster en interactive apps design
Màster en disseny gràfic de la informació i media branding

Màster universitari en creació multimèdia i jocs seriosos

Universitat de Girona (UdG)

Màster universitari en visió per computador i robòtica
VIBOT (Université de Bourgogne) (Heriot-Watt University)
(UdG)

Màster en creació de videojocs

Màster en videojocs

Universitat Ramon Llull (URL) Barcelona

ELISAVA Escola Superior de Disseny i
Enginyeria (UPF) Barcelona

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en aplicacions multimèdia
Màster universitari en desenvolupament d’aplicacions per
a dispositius mòbils

Universitat Rovira i Virgili (URV)
Màster en continguts televisius d’entreteniment

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS

POSTGRAU
Bau (UVIC-UCC) Barcelona

ESDi (URL) Barcelona

Postgrau en motion 3D

Postgrau en concept art direction

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Barcelona

Postgrau en disseny d’experiència d’usuari (UX)

ELISAVA (UPF) Barcelona

Postgrau en disseny i direcció de projectes web

ESUPT (UPF) Barcelona
Postgrau en projectes transmèdia

La Salle (URL) Barcelona
Postgrau en experiència d’usuari, accessibilitat
i usabilitat

IDEP Barcelona (UAO-CEU)

Universitat Pompeu Fabra (UPF) Barcelona
Curs MOOC: 3D graphics for the web programmers
Curs MOOC: audio signal processing for music applications

Postgrau en disseny audiovisual: motion graphics i 3D

Universitat Oberta de Catalunya
(UOC)
Postgrau en disseny i desenvolupament de
videojocs
Postgrau en disseny d’experiència d’usuari (UX)
Postgrau de disseny web: usuaris, interfícies i
mòbils
Postgrau en disseny i programació d’aplicacions
per a dispositius mòbils
Postgrau en projectes de gestió de documents
electrònics (EDRMS)

Selecció de formació especialitzada oferta per altres centres privats
9zeros. Escola de Cinema de Barcelona
(ECIB)
Diploma en animació
Màster en CG-Animation

L’Idem Barcelona. Institut d’Ensenyament
Multimèdia (Girona)
Grau en animació 2D i 3D videojocs

FX Animation Barcelona 3D School

Carrera superior en CGI
Carrera d’efectes visuals
Carrera especialitzada en disseny i animació de personatges
Carrera especialitzada en disseny i art 3D per a videojocs
Màster en art i disseny 3D per a videojocs
Màster en efectes visuals VFX
Màster en postproducció i composing
Màster en concept art i disseny de personatges
Màster en animació de personatges

SEEWAY. Escola de Disseny, Animació
i Comunicació Digital (Barcelona)
Curs d’iniciació als videojocs
Curs tècnic especialista en modelat amb ZBrush
Màster en disseny de videojocs

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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ÀMBIT

DISSENY

DISSENY D’ESPAIS

Taula 22. Oferta d’ensenyaments relacionats amb disseny d’espais per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

CICLE FORMATIU

Via arts plàstiques i escèniques

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i
equipaments educatius.

CFGS Aparadorisme

CFGS Projectes i direcció d’obres
de decoració

Escola d’Art Ondara (Tàrrega, Lleida)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)

CFGS Arquitectura efímera

Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (Balaguer)
Escola d’Art i Disseny de Reus (Tarragona)
Escola d’Art de Vic (Barcelona)

CFGS Maquinària escènica

ESTAE-Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i UPC
BarcelonaTech

CFGS Mobiliari interiorisme
EMAD la Garriga

EDRA. Escola d’Art i Disseny (Rubí)
EMAID Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Escola d’Art d’Olot (Girona)
Escola d’Art Pau Gargallo (Badalona)
Escola d’Art i Disseny de Reus (Tarragona)
Escola d’Art i Municipal Leandre Cristòfol (Lleida)
Escola Massana. Centre d’Art i Disseny de Barcelona (Barcelona)
Escola Municipal d’Art Esardi (Tarragona)
Escola d’Art Deià (Barcelona)
Escola d’Art Llotja (Barcelona)
Institució Cultural del CIC (ICCIC) Barcelona

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
EINA Centre Universitari de Disseny i Art (UAB) Barcelona

Escola Superior de Disseny de Moda Felicidad Duce-LCI Barcelona

Grau en disseny menció disseny d’interiors

Títol superior en disseny especialitat disseny d’interiors

Escola Superior de Disseny (ESDi-URL) Barcelona

ESDAP Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Grau en disseny menció disseny d’interiors

Títol superior en disseny especialitat disseny d’interiors (ESDAP Ondara, Tàrrega)

Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona (UVIC-UCC)

Títol superior en disseny especialitat disseny d’interiors (ESDAP Llotja, Barcelona)

Grau en disseny menció disseny d’interiors

Títol superior en disseny especialitat disseny d’interiors (ESDAP Deià, Barcelona)
Títol superior en disseny especialitat disseny d’interiors (ESDAP Olot)

MÀSTER
Universitat de Barcelona (UB)

Màster universitari en disseny urbà: art, ciutat, societat
Màster universitari en innovació en disseny per al sector turístic (ULL) (UB) (ULPGC) (UPV-EHU)

Universitat de Girona (UdG)

Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona (UVIC)
Màster en disseny d’espais comercials i retail
Màster en disseny d’espais interiors

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria (UPF) Barcelona

Màster en bioconstrucció aplicada i ecoarquitectura

Màster en advanced design and digital architecture (mention in research)
Màster en disseny de l’espai interior
Màster en disseny escenogràfic

Escola Politècnica Superior (EPS-UdG) Girona
Màster universitari en ciutats inteŀligents (smart cities)

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

UPC BarcelonaTech BarcelonaTech

Màster en disseny d’interiors
Màster en interior design for commercial spaces

Màster en arquitectura del paisatge
Màster en disseny i producció d’espais
Màster en paisatgisme
Màster en restauració de monuments d’arquitectura (MRM)

Escola Superior de Disseny Felicidad Duce-LCI Barcelona
Màster universitari en disseny d’interiors experiencial

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
POSTGRAU
La Salle (URL) Barcelona

Postgrau en arquitectura interior. Espais privats
Postgrau en arquitectura interior. Espais
comercials i públics
Postgrau en ciutats inteŀligents (smart cities)

branding
Postgrau en retail design. Disseny i espai:
shopping

IED Barcelona Escola Superior
de Disseny

Bau Centre Universitari de
Disseny de Barcelona (UVIC-UCC)

Postgrau en disseny d’iŀluminació d’espais
Postgrau en smart city design
Postgrau en interactive space design for brands

Postgrau en disseny d’espais comercials
Postgrau en visual merchandising

Universitat Oberta de Catalunya
(UOC)

ELISAVA Escola Superior de
Disseny i Enginyeria (UPF)
Barcelona

Postgrau en disseny de bars i restaurants
Postgrau en disseny de l’espai de treball
Postgrau en disseny de l’espai interior. Perímetres
privats
Postgrau en disseny de mobiliari per a
coŀlectivitats, contract i urbà
Postgrau en disseny de mobiliari per a l’hàbitat
Postgrau en disseny d’interiors per a hotels i new
hostelling
Postgrau en disseny, imatge i arquitectura
Postgrau en retail design. Disseny i concepte:
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Postgrau en smart cities: ciutat i tecnologia

UPC BarcelonaTech

Postgrau en disseny d’interiors
Postgrau El projecte de l’espai públic
Postgrau Els sistemes del verd: del verd urbà als
espais naturals
Postgrau en espais efímers i museologia radical
Postgrau en Smart cities

SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS
Bau (UVIC-UCC) Barcelona
Curs en luminotècnia i iŀluminació per a
dissenyadors d’interiors

ESDAP d’Olot (Olot, Girona)
Curs d’arquitectura efímera

Escola Superior de Tècniques de
les Arts de l’Espectacle (ESTAEInstitut del Teatre de la Diputació
de Barcelona)

Curs en maquinària escènica
Curs de tècniques informàtiques per a la
representació del projecte escenogràfic

IED Barcelona Escola Superior
de Disseny
CSP en decoració i estilisme d’interiors

Escola Superior de Disseny
Felicidad Duce-LCI Barcelona
Curs d’estiu en disseny d’interiors

Curs en iŀluminació escènica

Selecció de formació especialitzada oferta per altres centres privats
FX Animation Barcelona 3D School
Màster en 3D per a arquitectura i interiorisme digital

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ÀMBIT

2.1

FOTOGRAFIA

Taula 23. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts plàstiques

CICLE
FORMATIU

CFGM Laboratori d’imatge
CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge
CFGS Fotografia

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
MÀSTER
DOCTORAT

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Especialitats

Taula 24.

Fotografia de creació / d’autor
Fotografia d’espais (interiorisme, arquitectura)
Fotografia de retoc digital
Fotografia de moda
Fotografia de natura
Fotografia documental

Oferta d’ensenyaments relacionats amb fotografia per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts plàstiques i escèniques
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el
capítol de centres i equipaments educatius.

CICLE FORMATIU
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

CFGM Laboratori d’imatge

CFGS Iŀluminació, captació
i tractament d’imatge

Oscus (Barcelona)

CFGS Fotografia

Escola d’Art Leandre Cristòfol (Lleida)
Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques
Serra i Abella (Barcelona)
Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques
d’Olot (Girona)
Escola d’Art de Tarragona (Tarragona)
Escola Groc (Barcelona)

Institut Caparrella (Lleida)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià (Barcelona)
EMAV (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
MÀSTER
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC-UB)
Barcelona
Màster en direcció de fotografia

Escola Universitària ERAM (UdG) Salt, Girona
Màster en fotografia creativa

ERAM CrossMedia College (UdG) Salt, Girona

Escola Superior d’Imatge i Disseny de Barcelona (IDEP-UAO-CEU)
Màster en fotografia avançada i de moda
Màster en fotografia avançada i retoc digital
Màster en fotografia avançada i documental: retrat, reportatge i autor
Màster en fotografia documental i artística
Màster en fotografia publicitària i retoc digital
Màster en fotografia avançada per a moda
Màster en fotografia de publicitat i moda

Màster en fotografia creativa

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria (UPF) Barcelona
Màster en fotografia i disseny
Títols oficials
Títols interuniversitaris
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA
SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS

POSTGRAU
EINA Centre Universitari d’Art i Disseny (UAB) Barcelona
Postgrau en fotografia i disseny editorial

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria (UPF) Barcelona
Postgrau en disseny, imatge i arquitectura

Escola Superior d’Imatge i Disseny de Barcelona (IDEP)
Postgrau en fotografia avançada
Postgrau en fotografia documental aplicada i de reportatge
Postgrau en retoc fotogràfic digital i integració 3D
Postgrau en fotografia artística contemporània
Postgrau en otografia de moda i direcció creativa
Postgrau en fotografia publicitària i direcció d’art
Diploma en fotografia

Escola Universitària ERAM (UdG)
Girona
Diploma d’especialització en tècnica fotogràfica
Curs de 3D per a fotografia i disseny gràfic

Escola Superior d’Imatge i
Disseny de Barcelona (IDEP)

Curs en fotografia de moda i direcció creativa
Curs en retoc fotogràfic digital i integració 3D
Fotografia artística contemporània
Fotografia documental aplicada i de reportatge
Curs en fotografia avançada

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (Barcelona)

Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)

Curs en tècnica fotogràfica (en línia)

Universitat de Barcelona (UB)

Curs Fotografia de la natura I: iniciació i tècniques
Curs Fotografia de la natura II: perfeccionament
Curs Fotografia de la natura: tècniques
especialitzades
Fotografia i territori. Cursos d’estiu

Universitat de Girona (UdG)

Diploma d’especialització en tècnica fotogràfica
Curs 3D per a fotografia i disseny gràfic

Curs graduat en fotografia
Postgrau en línia en gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics (IEFC-ESAGED-CRDI)

La Salle (URL) Barcelona
Postgrau en fotografia digital

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Postgrau en fotoperiodisme

Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
(ESAGED-UAB) Barcelona
Postgrau en gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics

Centre de la Imatge i la Tecnologia de la Imatge
(CITM-UPC BarcelonaTech)
Postgrau en digitalització i difusió del patrimoni fotogràfic

Selecció de formació especialitzada oferta per altres centres privats
Escola de Cinema de Barcelona (ECIB)
Curs en direcció de fotografia
Curs d’iniciació a la direcció de fotografia
Curs avançat de direcció de fotografia
Diploma en direcció de fotografia

Escola Nou Prodigi (Barcelona)
Curs intensiu d’ iŀluminació
Curs intensiu d’ interpretació davant càmera
Curs intensiu de fotografia
Curs intensiu de fotografia avançada
Curs trimestral d’ iŀluminació
Curs trimestral de fotografia avançada
Màster anual de direcció de fotografia

Grisart. Escola Internacional de Fotografia
de Barcelona
Curs en blow-up
Curs especialitzat de fotografia de viatges
Curs especialitzat de retoc i tractament digital de la imatge (1 i 2)
Curs especialitzat de Strobist
Curs professional de postproducció professional i acabats
Curs professional de CGI
Curs professional de creació de projectes
Curs professional de fotografia documental i fotoreportatge
Curs professional de vídeo per a fotògrafs
Curs professional d’iŀluminació (publicitat, retrat, moda)
Curs especialitzat de fotografia i cinema
Curs especialitzat d’autoedició de fotollibres
Curs especialitzat de Lightroom
Curs especialitzat de comunicació, màrqueting i vendes per a
artistes visuals
Curs especialitzat de fotografia terapèutica i participativa
Curs especialitzat Photography now
Taller especialitzat de fotografia i text

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
(Barcelona)
Curs d’especialització fotogràfica. Iŀluminació en el bodegó
publicitari
Curs d’especialització fotogràfica. Fotoperiodisme
Curs d’especialització fotogràfica. Arquitectura i interiorisme
Taller d’especialització fotogràfica. Producció fotogràfica.
D’alumne a professional
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Títols oficials
Títols interuniversitaris

Centre d’Estudis de la Imatge (Barcelona)
(Lleida) (Tarragona)
Barcelona: màster en fotografia
Tarragona: fotografia avançada
Lleida: curs de fotografia
Curs de fotografia professional i curs de Photoshop professional

SEEWAY. Escola de Disseny, Animació i
Comunicació Digital (Barcelona)

Curs especialitzat de Lightroom
Curs especialitzat de comunicació, màrqueting i vendes per a
artistes visuals
Curs especialitzat de fotografia terapèutica i participativa
Curs especialitzat Photography now
Màster en fotografia i CGI

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ÀMBIT

2.1

HISTÒRIA DE L’ART

Taula 25. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Batxillerat d’arts plàstiques

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU /
TÍTOL
SUPERIOR

Especialitats

MÀSTER,
DOCTORAT,
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.

Gestió del patrimoni

Taula 26. Oferta d’ensenyaments relacionats amb història de l’art per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
Via arts plàstiques i arts escèniques
Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i equipaments educatius.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
TÍTOL SUPERIOR/GRAU
Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)

Grau en història de l’art
Grau en història, geografia i història de l’art
(UdL) (UOC)

Universitat de Barcelona (UB)
Grau en història de l’art

Universitat de Girona (UdG)
Grau en història de l’art

MÀSTER

DOCTORAT

Escola Superior de Disseny (ESDi-URL) Barcelona
Màster universitari en comissariat d’art digital

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster art actual: anàlisi i gestió (en línia)
Màster en gestió d’institucions i empreses culturals (en línia)

Doctorat en estudis humanístics

School of Continuing Education (SCE-UB) Barcelona

Universitat Oberta
de Catalunya (UOC)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Doctorat en història de l’art i musicologia

Universitat de Girona (UdG)

Doctorat en ciències humanes, del patrimoni i de la cultura

Universitat de Lleida (UdL)
Doctorat Territori, patrimoni i cultura

Universitat Rovira i Virgili (URV) Tarragona

Màster universitari en anàlisi i gestió del patrimoni artístic
Màster universitari en estudis avançats d’història de l’art

Grau en història, geografia i història de l’art
(UdL) (UOC)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC-Barcelona)

Universitat Rovira i Virgili
(URV) Tarragona

Universitat de Lleida (UdL)

Grau en història de l’art

Doctorat en gestió de la cultura i del patrimoni
Doctorat Societat i cultura: història, antropologia, art i patrimoni

Màster universitari d’estudis avançats en història de l’art
Màster universitari en gestió cultural
Màster universitari de biblioteques i coŀleccions patrimonials
Màster universitari de gestió del patrimoni cultural i museologia
Màster universitari en construcció i representació d’identitats culturals
Màster universitari de música com a art interdisciplinari (UB) (URV) (ESMUC)
Màster en patrimoni mundial i projectes culturals per al desenvolupament

Universitat de Lleida (UdL)

Grau en història de l’art i gestió del patrimoni
artístic

Universitat de Barcelona (UB)

Màster universitari en gestió cultural

Màster universitari en peritatge, avaluació i anàlisi d’obres d’art

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en humanitats, art, literatura i cultura contemporànies
Màster universitari en gestió cultural (UOC) (UdG)

POSTGRAU
Universitat de Barcelona (UB)
Postgrau en anàlisi de l’art contemporani

School of Continuing Education
(UB) Barcelona
Postgrau en gestió de l’art actual (en línia)
Postgrau de cooperació i gestió cultural
internacional (semipresencial)

Escola Universitària d’Hosteleria
i Turisme (CETT-UB) Barcelona
Postgrau en estratègia turística del patrimon
Postgrau en dinamització turística del patrimoni

CITM (UPC BarcelonaTech)

Postgrau en digitalització i difusió del patrimoni
fotogràfic

Institut d’Educació Contínua
(UPF-IDEC) Barcelona
Postgrau en gestió museística

Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents
(ESAGED-UAB)Barcelona

Postgrau en gestió, preservació i difusió d’arxius
fotogràfics

Universitat Oberta de Catalunya
(UOC)
Postgrau en art contemporani
Postgrau en cultura contemporània
Postgrau en polítiques culturals

Universitat Internacional
de Catalunya (UIC-Barcelona)

Postgrau en creació i comunicació de projectes
culturals
Postgrau en gestió cultural
Postgrau en gestió d’indústries culturals creatives
Postgrau en gestió de museus i patrimoni cultural

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

ÀMBIT

MÚSICA I SO

Taula 27. Titulacions ofertes en relació amb batxillerat, grau professional, cicles formatius i ensenyaments artístics superiors.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
GRAU
PROFESSIONAL

CICLE
FORMATIU

Batxillerat d’arts escèniques, música i dansa
Especialitats àrees

Instruments de l’orquestra

Arpa
Clarinet
Contrabaix
Fagot
Flauta travessera

Oboè
Percussió
Saxòfon
Trombó
Trompa

Tuba
Viola
Violí

Instruments de la música moderna i el jazz

Acordió
Guitarra

Orgue
Piano

Guitarra elèctrica
Baix elèctric

Instruments tradicionals

Cornamusa (sac de
gemecs, bot…)
Flabiol i tamborí

Guitarra flamenca
Instruments de pua
Tenora

Tible
Xeremia (gralles,
tarotes…)

Instruments polifònics

Acordió
Guitarra

Orgue
Piano

Instruments de la música antiga, excepte orgue

Clavicèmbal
Flauta de bec

Instruments de corda
polsada del Renaixement
i del Barroc
Viola de gamba

Àrea de cant

Cant

CFGS So per a audiovisuals i espectacles
CFGM Vídeo, discjòquei i so d’imatge

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
GRAU /
TÍTOL SUPERIOR Interpretació

Especialitats àrees

Jazz
Música moderna

Composició
Direcció
Musicologia
Sonologia
Pedagogia
Producció i gestió
Vegeu graella d’àmbits per nivells educatius i titulacions.
MÀSTER,
DOCTORAT,
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
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Títols oficials
Títols interuniversitaris

Flamenc
Clàssica

Contemporània

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

2.1

Taula 28. Oferta d’ensenyaments relacionats amb música i so per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
ENSENYAMENTS
DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA

BATXILLERAT
Via arts escèniques, música i dansa

GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA

Vegeu llista de centres que l’imparteixen en el capítol de centres i equipaments educatius

CICLE FORMATIU
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
CFGM Vídeo discjòquei i so
Institut Caparrella (Lleida)
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Santa Eulàlia (Terrassa)
Ites-Ciape (Barcelona)
La Salle (Mollerussa)
La Salle Barceloneta (Barcelona)
Villar (Barcelona)

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
CFGS So

ESTAE-Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona i UPC BarcelonaTech

CFGS So per a audiovisuals
i espectacles

Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)
Institut Mitjans Audiovisuals (Barcelona)
Ites-Ciape (Barcelona)
Villar (Barcelona)

CFGS So especialitat en estudi
d’enregistrament

Centre Superior de Música Liceu

Altres conservatoris de música

Grau professional de música
Grau professional en instruments orquestrals
Especialitat en instruments orquestrals:
violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta, oboè,
clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba,
saxòfon, percussió, arpa
Grau professional en música, especialitat en piano
Grau professional en música, especialitat en guitarra
i acordió
Grau professional en música, especialitat en guitarra
flamenca
Grau professional en música, especialitat en cant
Grau professional de música moderna i jazz (L’Aula
del Liceu)
Especialitats instrumentals:
piano, guitarra elèctrica, baix elèctric, contrabaix,
bateria, percussió, saxòfon, trompeta, trombó i veu

Conservatori de Música d’Igualada
Conservatori de Música de Manresa
Conservatori de Música de Vic
Conservatori de Música de Badalona
Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat del V.
Conservatori de Música de Vilanova i la Geltrú
Conservatori de Música de Sabadell
Conservatori de Música de Terrassa
Conservatori de Música de Granollers
Conservatori de Música de Girona
Conservatori de Música de Cervera
Conservatori de Música de Reus
Conservatori de Música de Tortosa
Conservatori de Música de Tarragona
Conservatori de Música de Vila-seca
Conservatori de Música de Lleida

Centres autoritzats de música

Escola MicroFusa (Barcelona)

Centre autoritzat de Música de Terrassa
Centre autoritzat de Música l’Intèrpret de Lleida
Centre autoritzat de Música El Musical de
Cerdanyola del Vallès

CFGS So en sonorització
d’espectacles en viu
Escola MicroFusa (Barcelona)

CFGS postproducció d’àudio
Escola MicroFusa (Barcelona)

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
DOCTORAT

TÍTOL SUPERIOR/GRAU
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

MicroFusa (Barcelona)

Grau en musicologia

Centre autoritzat de grau superior de música Liceu
(Barcelona)
Títol superior en música especialitats en composició i pedagogia

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Barcelona
Títol superior en música especialitats en composició, direcció (cor i orquestra),
interpretació (música clàssica i contemporània, jazz i música moderna, música
antiga, música tradicional), musicologia, producció i gestió, pedagogia i
sonologia

Doctorat en educació (Àmbit de didàctica de
l’expressió musical, plàstica i corporal) (UAB)
Doctorat en història de l’art i musicologia (UAB)

Títol superior en música especialitat sonologia

Jam Session, centre autoritzat d’ensenyaments
artístics superiors de música (Barcelona)
Títol superior en música en l’àmbit del rock, les músiques urbanes i les noves
tendències especialitats en pedagogia, sonologia i interpretació

Taller de Músics, centre autoritzat de grau superior
de música (Barcelona)
Títol superior en música especialitats en composició, interpretació jazz i música
moderna, interpretació flamenco, composició, pedagogia musical

Centre autoritzat de grau superior de música Liceu
(Barcelona)

Institute of Arts Barcelona (IAB)

Títol superior en música especialitat interpretació

BA (Hons) in musical theatre

BA (Hons) in singing

MÀSTER
Centre autoritzat de grau superior de música
Liceu (Barcelona)
Màster universitari en composició aplicada als mitjans audiovisuals
i escènics
Màster universitari en interpretació de la música clàssica i
contemporània
Màster universitari en interpretació d’òpera
Màster universitari en interpretació del jazz i la música moderna
Màster de violí amb Pavel Vernikov i Svetlana Makarova
Màster universitari en especialització en música espanyola amb
Albert Attenelle
Màster universitari en especialització en trompa amb Allessio
Allegrini
Màster universitari en especialització en música de càmara
Màster universitari en especialització en música de càmara amb el
Quartet Casals

Universitat de Vic (UVIC-UCC)
Màster en musicoteràpia

CRASH Escola Universitària (UVIC-UCC)
Manresa, Barcelona
Màster en enginyeria de so i producció musical

Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) Barcelona
Màster universitari ensenyaments artístics d’estudis avançats en
interpretació: instruments de la música clàssica i contemporània
Màster universitari d’estudis avançats en interpretació: l, canción
española i cançó catalana “Victoria de los Ángeles”

Màster universitari en música com a art interdisciplinari (UB)
(URV) ESMUC)
Màster universitari en formació del professorat especialitat música
Màster en art sonor (també en línia)

School of Continuing Education (UB)
Barcelona
Màster en musicoteràpia

ENTI-UB Barcelona

Màster artístic universitari d’estudis avançats en flamenco

Universitat Pompeu Fabra (UPF) Barcelona

Màster universitari en especialització en música de càmara amb el
Dúo Gleusteen-Ordronneau

Màster en composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals

Màster universitari en ensenyaments artístics en composició
aplicada als mitjans audiovisuals i escènics

Universitat de Barcelona (UB)

Màster en música per a experiències de l’entreteniment (pendent
d’aprovació pels òrgans competents de la UB)

Màster universitari en musicologia, educació musical i interpretació de
la música antiga

Màster universitari en especialització en oboe amb Lucas Macías

Màster en tècniques de la música contemporània

Màster artístic universitari d’estudis avançats en jazz i música
moderna “Barcelona Jazz Màster”

Màster universitari en especialització en música de càmara amb el
Trío Kandinsky

Màster universitari en especialització en jazz i música moderna
amb RJ Miller

Màster en cobla

Màster universitari d’estudis avançats en investigació musical
Màster en composició musical amb tecnologies
Màster en musicoteràpia
Màster en pedagogia per a músics (en línia)
Màster en direcció

Màster universitari en tecnologies del so i de la música

Universitat Ramón Llull (URL) Barcelona
Màster universitari en pedagogia musical 0-12 (URL) (UdG) (UVIC)
Màster en interpretació musical (en col·laboració amb l’Escola Luthier
de Música El Musical)

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA
SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA OFERTA
PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS
SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA OFERTA
PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS

POSTGRAU
Postgrau en educació
musical a l’etapa
infantil (UAB)
Postgrau en gestió del
negoci global de la
música (UPF-IDEC)
Postgrau en
interpretació i
creació sonora amb
tecnologies (ESMUC)
Postgrau en
musicoteràpia (UdG)
Postgrau en tècnic
de so (MicroFusa
Barcelona)

Centre autoritzat de grau superior de música Liceu
(Barcelona)
Diploma en music training

Universitat Ramón Llull (URL) Barcelona
Títol d’expert universitari en música, creació i moviment

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Barcelona
Curs en aplicació de les tècniques rítmiques carnàtiques a la música occidental
Curs en composició
Curs en direcció
Curs Fiddelitzem-nos
Curs en instruments de la cobla
Curs en instruments de la música antiga i cant històric
Curs en instruments de la música clàssica i contemporània
Curs en instruments de la música tradicional
Curs en instruments del flamenc
Curs en instruments del jazz i de la música moderna
Curs Taller de gamelan «Els sons de Bali»

CRASH Escola Universitària (UVIC-UCC) Vic,
Barcelona
Mòdul d’enginyer de so
Mòdul de productor musical
Mòdul de tècnic de so
Mòdul de tècnic d’imatge
Curs en línia de música electrònica
Curs en producció de música electrònica
Curs en producció músical per a DJ
Taller Serato DJ
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Taller de Músics (Barcelona)

Curs d’orientació als estudis superiors de jazz i música moderna
Curs pràctic de gestió musical
Curs de preparació per a la prova del requisit acadèmic (CePRA)

MicroFusa (Barcelona)

Curs avançat DJ productor certificació professional
Curs Beatmaker
Curs DJ pioneer workshop
Curs electronic music live performance
Curs electronic music production from scratch using Logic Pro
Curs màster en producció musical
Curs ofical Logic Pro Apple 101
Curs oficial Ableton Live101
Curs en línia de DJ

Universitat de Barcelona (UB)
Curs en escultura sonora Baschet

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Curs MOOC: audio signal processing for music applications
Curs MOOC: 3D graphics for the web programmers

Universitat Rovira i Virgili (URV) Tarragona
Curs en enregistrament i edició d’àudio per al seu ús en l’aprenentatge de l’educació musical

SAE Institute Barcelona

Certificat en producció de música electrònica
Certificat en so directe
Curs en music business
Curs en programa en audio production
Diploma en enginyeria d’àudio
Programa en negocis de la indústria musical
Programa en producció de música electrònica

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ÀMBIT
Taula 29.

2.1

TRANSVERSALITATS ENTRE ÀMBITS

Conjunt de l’oferta d’ensenyaments per nivells, oferta de titulacions i centres que els imparteixen.

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
El Campus ESART mostra una mirada transversal en la seva oferta de batxillerats creatius:
Batxillerat d’arts escèniques, música i dansa
Batxillerat d’arts i disseny
Batxillerat d’interpretació i producció musical
Batxillerat d’humanitats i ciències socials i producció audiovisual

ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS SUPERIORS
MÀSTER

DOCTORAT

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat de Barcelona (UB)

Escola Superior de Disseny (ESDi-URL) Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPCBarcelonaTech)

Màster en producció audiovisual transmèdia (en línia)

Doctorat en llengua i literatura catalanes i estudis teatrals
Doctorat en arts i educació (UB) UdG) (UG) UCM)

Màster universitari en educació interdisciplinària de les arts
Màster universitari en disseny urbà: art, ciutat, societat
Màster en art sonor (també en línia)

Doctorat en comunicació visual en arquitectura i disseny

Màster universitari en comissariat d’art digital
Màster universitari en producció i comunicació cultural

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria (UPF) Barcelona
Màster en advanced design and digital architecture
Màster en fotografia i disseny
Màster en disseny escenogràfic
Màster en recerca per al disseny i la innovació

EINA Centre Universitari de Disseny i Art (UAB) Barcelona
Màster universitari en recerca en art i disseny

Universitat de Girona (UdG)
Màster universitari en comunicació i estudis culturals

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC-UB)
Barcelona
Màster en direcció de fotografia

IUC Institut Universitari de Cultura (UPF) Barcelona
Màster en estudis comparatius de literatura, art i pensament

Universitat de Lleida (UdL)

Màster universitari en comunicació del patrimoni cultural i natural

Escola Superior de Disseny Felicidad Duce-LCI Barcelona
Màster of manegement in creative industries

FORMACIÓ ESPECIALITZADA
POSTGRAU
Universitat de Barcelona (UAB)
Postgrau en estratègia turística del patrimoni

Universitat Politècnica de
Catalunya BarcelonaTech (UPC
BarcelonaTech

Postgrau en espais efímers i museografia radical

ELISAVA Escola Superior de
Disseny i Enginyeria (UPF)
Barcelona

EINA Centre Universitari de
Disseny i Art (UAB) Barcelona

SELECCIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA
OFERTA PER ESCOLES SUPERIORS I UNIVERSITATS
Universitat Ramón Llull(URL) Barcelona
Títol d’expert universitari en música, creativitat i moviment

Postgrau en fotografia i disseny editorial

Escola Superior d’Imatge i
Disseny de Barcelona (IDEPUAO-CEU)

Postgrau en fotografia de moda i direcció creativa

Postgrau en disseny, imatge i arquitectura
Postgrau en disseny gràfic i projectes editorials

Títols oficials
Títols interuniversitaris

43

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

Oferta educativa d’ensenyaments artístics
que interaccionen amb altres àmbits
En les taules següents, es presenta l’oferta educativa endreçada per fer visibles les interaccions dels ensenyaments artístics amb àmbits no artístics, amb l’arquitectura i amb propostes formatives d’enfocament contemporani.

ACCIÓ SOCIAL
MÀSTER
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Connexió transversal
Màster en art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: mediació social (UB)

Connexió amb art dramàtic
Postgrau en teatre i educació (Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Vic)
Postgrau en moviment i educació (Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Vic)

Connexió amb circ
Formació de formadors/es en circ social (Ateneu Popular 9Barris)

Connexió transversal
Postgrau Art per a la inclusió social (UB)
Curs especialitzat. Art i acció social (Escola Massana-UAB)

ARTS APLICADES SALUT
MÀSTER

Connexió amb dansa
Màster en dansa moviment teràpia (UAB)

Connexió amb música
Màster en musicoteràpia (School of Continuing Education-UB)
Màster en musicoteràpia (ESMUC)
Màster en musicoteràpia (UVIC-UCC)

Connexió transversal
Màster en psicocreativitat (UAB)
Màster d’artteràpia transdisciplinària i desenvolupament humà (IATBA)
Màster integratiu en artteràpia (UdG)

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Connexió amb dansa
Postgrau en dansa moviment teràpia (UAB)

Connexió transversal
Postgrau en artteràpia (UdG)
Postgrau en psicologia de la creativitat (UAB)

Connexió amb música
Postgrau en musicoteràpia (UdG)
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ARQUITECTURA
CICLE
FORMATIU

CFGS Arquitectura efímera (Escola Leandre Cristòfol)
CFGS Mobiliari interiorisme (Escola d’Art Garriga)
CFGS Interiorisme (Escola d’Art Deià)
CFGS Arquitectura efímera (Escola d’Art Reus)
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració (Escola Massana-UAB)

MÀSTER

Connexió amb disseny d’espais
Màster universitari en disseny urbà: art, ciutat, societat (UB)
Màster universitari en ciutats inteŀligents (smart cities) (UdG)
Màster universitari en ciutats interl·ligents (smart cities) (EPS-UdG)
Màster universitari en paisatgisme (ETSAB-UPC BarcelonaTech)
Màster en disseny avançat i arquitectura digital (ELISAVA-UPF)
Màster en disseny escenogràfic (ELISAVA-UPF)
Màster en disseny d’espais comercials i retail (Bau-UVIC-UCC)
Màster en disseny d’espais interiors (Bau-UVIC-UCC)
Màster en arquitectura del paisatge (UPC BarcelonaTech)

Connexió amb conservació/restauració
Màster en restauració de monuments d’arquitectura (UPC BarcelonaTech)

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Títols oficials
Títols interuniversitaris

Connexió amb disseny d’espais
Postgrau El projecte de l’espai públic (UPC BarcelonaTech)
Postgrau Els sistemes del verd: del verd urbà als espais naturals (UPC BarcelonaTech)
Postgrau en disseny, càlcul i construcció d’estructures arquitectòniques (La Salle-URL)
Postgrau en disseny d’iŀluminació d’espais (UPC BarcelonaTech)
Postgrau en disseny d’interiors (UPC BarcelonaTech)
Postgrau en disseny d’espais comercials (Bau-UVIC-UCC)
Postgrau en arquitectura interior. Espais privats (La Salle-URL)
Postgrau en arquitectura interior. Espais comercials i públics (La Salle-URL)
Postgrau en ciutats inteŀligents (smart cities) (La Salle-URL)
Postgrau en disseny d’interiors per a hotels i new hostelling (ELISAVA-UPF)
Postgrau en disseny de bars i restaurants (ELISAVA-UPF)
Postgrau en disseny de l’espai de treball (ELISAVA-UPF)
Postgrau en disseny de l’espai interior. Perímetres privats (ELISAVA-UPF)
Postgrau en disseny de mobiliari per a coŀlectivitats, contract i urbà (ELISAVA-UPF)
Postgrau en disseny, imatge i arquitectura (ELISAVA-UPF)
Postgrau en espais efímers i museologia radical (UPC BarcelonaTech)
Postgrau Smart cities (UPC BarcelonaTech)
Postgrau en smart cities: ciutat i tecnologia (UOC)
Curs en construcció efímera (ESCAC-UB)

Música i so

Disseny

Arts escèniques i dramàtiques

Audiovisuals

Història de l’art

Arts plàstiques

Arts visuals i pràctiques
artístiques contemporànies

Cinema

Fotografia

Conservació i restauració
de béns culturals
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COMUNICACIÓ
TÍTOL
SUPERIOR
/ GRAU

Connexió amb audiovisual
Grau en comunicació audiovisual (UB)
Grau en comunicació audiovisual (UAB)
Grau en comunicació audiovisual (UIC)
Grau en comunicació audiovisual (UPF)
Grau en comunicació audiovisual (URL)
Grau en comunicació audiovisual (URV)
Grau en comunicació audiovisual (UVIC-UCC)
Grau en multimèdia (UOC)
Grau en comunicació cultural (UdG)

Connexió amb disseny de moda
BA (Hons) fashion marketing and communication (IED Barcelona)
Postgrau en comunicació integral de moda (Bau-UVIC-UCC)

Connexió amb disseny gràfic
Grau en disseny mencions disseny gràfic i comunicació visual (Bau-UVIC-UCC)

Altres
Grau en comunicació i indústries culturals (UB)
Grau en comunicació i periodisme (UdL)

MÀSTER

Connexió amb disseny gràfic
Màster en comunicació gràfica (UAB)
Màster en estratègia i creativitat digital (UAB)

Connexió amb disseny de moda
Màster en comunicació de moda (080 Barcelona Fashion) (URL)
Màster en comunicació de moda (IDEP-UAO-CEU)
Màster en màrqueting i comunicació de marques de moda (IDEP-UAO-CEU)
Màster en màrqueting, comunicació i organització d’esdeveniments de moda (FDModa-LCI Barcelona)
Màster en màrqueting i comunicació de moda (IED Barcelona)
Màster en comunicació, relacions públiques i organització d’esdeveniments (UdG)

Altres
Màster en comunicació digital i noves tecnologies (UAO-CEU)
Màster en direcció estratègica i creativa de comunicació i publicitat (IED Barcelona)
Màster universitari en comunicació i estudis culturals (UdG)
Màster en gènere i comunicació (UAB)
Màster en gestió estratègica de la comunicació i relacions públiques (Universitat de Stirling) (UPF)
Màster en periodisme cultural (Barcelona School of Management-UPF)

DOCTORAT

Doctorat en informació i comunicació (UB)
Doctorat en comunicació (UPF)
Doctorat en comunicació (URL)
Doctorat en comunicació audiovisual i publicitat (UAB)

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Connexió amb història de l’art
Postgrau en Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric (MUHBA)

Connexió amb disseny de moda
Postgrau en comunicació integral de moda (Bau-UVIC-UCC)
Postgrau en comunicació i RRPP marques de moda (IDEP)
Postgrau en disseny i imatge de moda (IDEP-UAO-CEU)
Postgrau en comunicació de moda (ESDi-URL)
Diploma en màrqueting i comunicació de moda (IED Barcelona)

Connexió amb fotografia
Postgrau en fotoperiodisme (UAB)

Altres
Postgrau en creació i comunicació de projectes culturals (UIC)
Postgrau en disseny i estratègies de comunicació (ELISAVA)
Postgrau en estratègies de comunicació gràfica (en línia) (UAB)

ALTRA
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Connexió amb disseny de moda
Curs en comunicació de moda (IED Barcelona)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

EDUCACIÓ / PEDAGOGIA
TÍTOL
SUPERIOR
/ GRAU

Connexió amb música

MÀSTER

Connexió amb arts visuals

Títol superior en música especialitat pedagogia (Jam Session)

Connexió amb dansa
Títol superior en dansa especialitat pedagogia de la dansa (Conservatori Superior Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona)

Màster universitari en arts visuals i educació. Un enfocament construccionista (UGR) (UB) (UdG)
Màster universitari en educació interdisciplinària de les arts (UB)
Màster universitari en formació de professorat especialitat dibuix (UB)

Connexió amb comunicació
Màster en comunicació i educació (UAB)

Connexió amb música
Màster universitari en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga (UAB)

DOCTORAT

Doctorat en arts i educació (UB) (UdG) (UCM) (Universitat de Granada)
Doctorat en educació (Àmbit de didàctica de l’expressió musical, plàstica i corporal) (UAB)

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Connexió amb art dramàtic
Postgrau en moviment i educació (UAB) (Institut del Teatre de Barcelona)
Postgrau en teatre i educació (UAB) (Institut del Teatre de Barcelona)
Títol expert universitari en grups i escenoteràpia (URL) (Fundació Vidal i Barraquer)

Connexió amb arts (transversal)
Postgrau en art per a la inclusió social (UB)

Connexió amb música
Postgrau en educació musical (UAB)
Postgrau en educació musical a l’etapa infantil (UAB)

Altres
Postgrau en educació i cultura (UdG)
Postgrau en expressió corporal i diversitat (Fundació Universitària del Bages) (UAB)
Postgrau en educació sistèmica i multidimensional (UAB)

ALTRA
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA

Títols oficials
Títols interuniversitaris

Formació per a professors tècnics de formació professional (IOC)
Formació de formadors/es en circ social (Ateneu Popular 9Barris)

Música i so

Disseny

Arts escèniques i dramàtiques

Audiovisuals

Història de l’art

Arts plàstiques

Arts visuals i pràctiques
artístiques contemporànies

Cinema

Fotografia

Conservació i restauració
de béns culturals
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APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

ENFOCAMENT CONTEMPORANI
MÀSTER

Connexió amb arts visuals
Màster universitari en creació artística: realismes i entorns (UB)
Màster universitari en producció i recerca artística (UB)
Màster universitari en paisatgisme (ETSAB-UPC BarcelonaTech)

Connexió amb disseny
Màster universitari en disseny urbà: art, ciutat, societat (UB)
Màster universitari en recerca, art i disseny (EINA-UAB)

Connexió amb història de l’art
Màster universitari en humanitats, art, literatura i cultura contemporànies (UOC)
Màster universitari en construcció i representació d’identitats culturals (UB)

Connexió amb música

Màster universitari en música com a art interdisciplinari (UB) (URV) (ESMUC)
Màster en art sonor (UB)

DOCTORAT

Doctorat en llengua i literatura catalanes i estudis teatrals (UAB)
Doctorat Estudis avançats en produccions artístiques (UB)
Doctorat La realitat assetjada: concepte, procés i experimentació artística (UB)

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Connexió amb arts visuals
Postgrau en anàlisi de l’art contemporani (School of Continuing Education-UB)
Postgrau en art contemporani (UOC)
Postgrau en cultura contemporània (UOC)
Postgrau en arts aplicades contemporànies (UAB)
Postgrau en estètica audiovisual contemporània (URL)

Connexió amb disseny d’espais
Postgrau en disseny, imatge i arquitectura (ELISAVA-UPF)

Altres
Postgrau en food event design (IED Barcelona)
Postgrau Territoris creatius i turisme cultural (School of Continuing Education-UB)
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ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

ENGINYERIA
TÍTOL
SUPERIOR
/ GRAU

Connexió amb audiovisual
Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals (ESEIAAT-UPC BarcelonaTech)
Grau en ingenyeria de sistemes audiovisuals (La Salle-URL)
Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals (UPF)
Grau en comunicació i periodisme audiovisuals (UdL)

Connexió amb disseny de producte
Grau en enginyeria industrial (EPS-UdG)
Grau en enginyeria industrial (ETSE-URV)
Grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (UPC BarcelonaTech)

Connexió amb disseny de moda
Grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil (ESEIAATT-UPC BarcelonaTech)

Connexió amb disseny interactiu
Grau en enginyeria multimèdia menció videojocs (La Salle-URL)

Connexió amb disseny web
Grau en enginyeria multimèdia (La Salle-URL)

MÀSTER

Connexió amb disseny gràfic
Màster en advanced design and digital architecture (ELISAVA-UPF)

Connexió amb disseny de producte
Màster universitari en enginyeria de disseny de productes (EPS-UdG)
Màster universitari en enginyeria industrial (EPS-UdG)
Màster universitari en enginyeria industrial (ETSE-URV)
Màster universitari en enginyeria industrial (ESEIAAT-UPC BarcelonaTech)
Màster universitari en visió per computador / computer vision (UAB) (UPC BarcelonaTech) (UPF) )UOC)
Màster en disseny i enginyeria de desenvolupament de producte (UPC BarcelonaTech)

DOCTORAT

Doctorat industrial (La Salle-URL)
Doctorat en tecnologia (EPS-UdG)

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Connexió amb disseny d’espais

Títols oficials
Títols interuniversitaris

Postgrau en tècniques actuals en disseny, càlcul i construcció d’estructures especials (La Salle-URL)
Postgrau en disseny de producte assistit per ordinador (UPC BarcelonaTech)
Postgrau en desenvolupament de projectes d’enginyeria de producte (UPC BarcelonaTech)
Postgrau en tècnic en CAD avançat (UPC BarcelonaTech)

Música i so

Disseny

Arts escèniques i dramàtiques

Audiovisuals

Història de l’art

Arts plàstiques

Arts visuals i pràctiques
artístiques contemporànies

Cinema

Fotografia

Conservació i restauració
de béns culturals
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APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

PATRIMONI
TÍTOL
SUPERIOR
/ GRAU

Connexió amb conservació i restauració
Grau en conservació-restauració de béns culturals (UB)
Títol superior en conservació i restauració de béns culturals especialitat pintura (ESCRBC-UB)
Títol superior en conservació i restauració de béns culturals especialitat escultura (ESCRBC-UB)
Títol superior en conservació i restauració de béns culturals especialitat document gràfic (ESCRBC-UB)

Connexió amb història de l’art
Grau en història de l’art i gestió patrimoni artístic (UdL)

MÀSTER

Connexió amb conservació i restauració
Màster universitari en direcció de projectes de conservació-restauració (UB)

Connexió amb història de l’art
Màster universitari en gestió del patrimoni cultural i museologia (UB)
Màster universitari en anàlisi i gestió del patrimoni artístic (UAB)
Màster universitari en peritatge, avaluació i anàlisi d’obres d’art (UdL)
Màster universitari en comunicació del patrimoni cultural i natural (UdL)
Màster en patrimoni mundial i projectes culturals per al desenvolupament (UB)
Màster en gestió i dinamització turística del patrimoni (CETT-UB)
Màster en turisme i humanitats (UAB)

Connexió amb arquitectura
Màster en restauració de monuments d’arquitectura (UPC BarcelonaTech)

Connexió amb arxivística
Màster universitari en biblioteques i coŀleccions patrimonials (UB)
Màster universitari en arxivística i gestió de documents (ESAGED-UAB)

DOCTORAT

Connexió amb història de l’art
Doctorat en ciències humanes, del patrimoni i de la cultura (UdG)
Doctorat en gestió de la cultura i del patrimoni (UB)
Doctorat en societat i cultura: història, antropologia, art i patrimoni (UB)
Doctorat en patrimoni arquitectònic, civil, urbanístic i rehabilitació de construccions existents (UPC
BarcelonaTech)

Altres
Doctorat en cultures en humanitats per al món contemporani (UAO-CEU)
Doctorat Territori, patrimoni i cultura (UdL)

FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Connexió amb arxivística
Postgrau en tractament digital de documents històrics (ESAGED-UAB)
Postgrau en direcció executiva de serveis de gestió de documents i arxius (ESAGED-UAB)

Connexió amb art dramàtic
Postgrau en Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric (MUHBA)

Connexió amb fotografia
Postgrau en digitalització i difusió del patrimoni fotogràfic (CITM-UPC BarcelonaTech)
Postgrau en gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics (ESAGED-UAB)

Connexió amb història de l’art
Postgrau en gestió de museus i patrimoni cultural (UIC)

Altres
Postgrau en estratègia turística del patrimoni (UB)

ALTRA
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
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Curs de formació contínua: la difusió del patrimoni cultural (CITM-UPC BarcelonaTech)
Curs de formació contínua: tècniques de digitalització de materials fotogràfics (CITM-UPC BarcelonaTech)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

TURISME
MÀSTER
FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
/ POSTGRAU

Màster universitari en turisme cultural (UdG)
Màster universitari d’innovació en disseny per al sector turístic (ULL) (ULPGC) (UPV-EHU) (UB)

Connexió amb disseny (transversal)
Postgrau en turisme i humanitats (UAB)

Connexió amb art dramàtic
Postgrau en Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric (MUHBA)

Connexió amb història de l’art
Postgrau en territoris creatius i turisme cultural (School of Continuing Education-UB)

Altres

Postgrau Territoris creatius i turisme cultural (School of Continuing Education-UB)

Títols oficials
Títols interuniversitaris

Música i so

Disseny

Arts escèniques i dramàtiques

Audiovisuals

Història de l’art

Arts plàstiques

Arts visuals i pràctiques
artístiques contemporànies

Cinema

Fotografia

Conservació i restauració
de béns culturals
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Oferta educativa classificada i presentada segons diferents perfils
Aquests quadres són una proposta de visualització que organitza l’oferta educativa quant a perfils professionals i àmbits.

PERFIL

TÈCNICA

Disseny gràfic
CFGM Assistent producte gràfic
interactiu
CFGM Assistència producte gràfic

Màster en disseny d’interfaces i
experiència d’usuari (La Salle)
Màster UX: disseny d’experiència
d’usuari (CITM)

CFGM Impressió gràfica (impressió
gràfica i converting)

Màster in user experience (La Salle)

CFGM Preimpressió digital

CFGS Aparadorisme

CFGM Arts plàstiques i disseny.
Assistència al producte gràfic
imprès

Màster en disseny avançat i
arquitectura digital (ELISAVA)

CFGM Assistència al producte
gràfic imprès
CFGM Postimpressió i acabats
gràfics
CFGS Disseny i edició
de publicacions impreses
i multimèdia
CFGS Gràfica impresa

Disseny d’espais

Disseny de moda
CFGM Fabricació i ennobliment
de productes tèxtils
CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell

Audiovisual

CFGS Gràfica publicitària

CFGM Assistència al producte
gràfic interactiu

CFGM Impressió gràfica

CFGS Animació

Fotografia

Conservació i restauració

CFGS Iŀluminació, captació
i tractament d’imatge

Títol superior en conservació
i restauració de béns culturals
especialitat pintura (ESCRBC)

CFGM Laboratori d’imatge
Postgrau en fotografia digital
(La Salle)

Dansa
CFGS Luminotècnia
CFGS Maquinària escènica
CFGS So per a audiovisuals i
espectacles

CFGS Luminotècnia

CFGM Revestiment murals

CFGS Maquinària escènica
CFGS So per a audiovisuals
i espectacles
Circ

Disseny de producte

CFGS Gràfica interactiva

CFGS Maquinària escènica

CFGM Fusteria i moble

CFGS Producció d’audiovisuals
i espectacles

CFGS So per a audiovisuals
i espectacles

Grau en enginyeria de disseny
industrial (ELISAVA)
Postgrau en concept design
production (ESDi)
Màster en enginyeria de disseny
industrial (ELISAVA)
Disseny interactiu
Grau en disseny i producció de
videojocs (UPF)
Postgrau en experiència d’usuari,
accessibilitat i usabilitat (La Salle)
Postgrau en disseny d’experiència
d’experiència d’usuari (UPF)
Postgrau en disseny d’experiència
d’usuari (UOC)
Màster universitari en UX: usabilitat,
disseny d’interacció i experiència
d’usuari (UPF)
Màster en desenvolupament
d’aplicacions per a dispositius mòbils
(UOC)
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Grau de conservació-restauració
de béns culturals (UB)

Arts plàstiques

CFGS Realització de projectes
audiovisuals i espectacles

CFGS Modelisme industrial

Títol superior en conservació
i restauració de béns culturals
especialitat béns arqueològics
(ESCRBC)

Art dramàtic

CFGS Disseny i gestió
de la producció gràfica

CFGM Instaŀlació i moblament

Títol superior en conservació
i restauració de béns culturals
especialitat document gràfic
(ESCRBC)

CFGS Luminotècnia

Història de l’art
Màster en peritatge, avaluació
i anàlisi d’obres d’art (UdL)
Màster en comunicació del
patrimoni cultural i natural (UdL)
Màster en estudis avançats en
història de l’art (UAB)

Grau en enginyeria de sistemes
audiovisuals (La Salle)
Grau en enginyeria multimèdia
(La Salle)
Postgrau en muntatge audiovisual
(Barcelona School of Management)
Postgrau en projectes transmèdia
(TecnoCampus)
Postgrau en postproducció.
Motion graphics i visual effects
(UPC BarcelonaTech)
Màster en muntatge (ESCAC)
Màster en postproducció
audiovisual (UAO-CEU)
Màster en postproducció
audiovisual (TecnoCampus)

Música

Disseny videojocs

CFGS Realització de projectes
d’audiovisuals i espectacles

Grau en multimèdia (UOC)

CFGS So per a audiovisuals
i espectacles
Grau professional (GP) de música
GP especialitat instruments de
l’orquestra
GP especialitat instruments
polifònics
GP especialitat instruments de la
música moderna i el jazz
GP especialitat instruments de la
música antiga, excepte orgue
Postgrau en interpretació i creació
sonora amb tecnologies (ESMUC)
Màster en tècniques de la música
contemporània (ESMUC)

Postgrau en disseny i
desenvolupament de videojocs
(UOC)
Màster universitari en aplicacions
mòbils i jocs / Mobile Applications
and Games (UVIC-UCC)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

PERFIL

2.1

CREACIÓ

Disseny gràfic / creador gràfic
Batxillerat arts plàstiques, imatge
i disseny
CFGM Assistència producte gràfic
interactiu
CFGM Disseny gràfic interactiu
CFGS Infografia 3D
CFGS Gràfica interactiva

Postgrau en disseny publicitari i
creativitat (ELISAVA)

Màster en motion graphics design
(Bau)

Postgrau en innovació a través de
la marca (ELISAVA)

Màster en muntatge (ESCAC)

Postgrau en disseny gràfic aplicat a
la comunicació (ELISAVA)
Màster universitari en tipografia:
disciplina i usos (UB)

Màster en postproducció
audiovisual (UAO-CEU)
Disseny de producte
CFGM Ebenisteria artística

(ESDAP Olot)
Títol superior en disseny
especialitat disseny d’interiors
(Felicidad Duce-LCI Barcelona)
Grau en disseny menció disseny
d’interiors (Bau)
Grau en disseny menció disseny
d’interiors (EINA)

CFGS Mobiliari i ebenisteria

CFGS Gràfica publicitària

International master in design,
creativity & technology (ERAM)

CFGS Disseny i moblament

Grau en disseny menció disseny
d’interiors (ESDi)

Títol superior en disseny
especialitat disseny gràfic (ESDAP
Llotja)

Màster universitari en estudis
avançats en disseny Barcelona
(MBDesign) (UPC) (UB)

CFGS Disseny i moblament
(construccions efímeres i decorats)

Postgrau en arquitectura interior.
Espais privats (La Salle)

Títol superior en disseny
especialitat disseny gràfic (ESDAP
Serra i Abella)

Màster en disseny gràfic de la
informació i media branding (IED)

Grau en disseny menció disseny de
producte (EINA)

Màster en global design (IED)

Grau en enginyeria i disseny
industrial (ELISAVA)

Postgrau en arquitectura interior.
Espais comercials i públics (La
Salle)

Títol superior en disseny
especialitat disseny gràfic (ESDAP
Pau Gargallo)

Màster en estratègia, comunicació
i disseny (UAB)

Grau en disseny de producte (ESDi)

Títol superior en disseny
especialitat disseny gràfic (ESDAP
Ondara)
Títol superior en disseny
especialitat disseny gràfic (ESDAP
Olot)
Títol superior en disseny
especialitat disseny gràfic (ESDAP
Vic)
Títol superior en disseny gràfic
(IED)
Grau en disseny gràfic (ESDi)
Grau en disseny menció disseny
gràfic (ELISAVA)
Grau en disseny menció disseny
gràfic (EINA)

Màster en disseny gràfic (EINA)

Postgrau en disseny d’interiors
per a hotels i new hostelling
(ELISAVA)

Potgrau en concept art direction
(ESDi)

Postgrau en disseny de l’espai
de treball (ELISAVA)

Màster en disseny web (Bau)

Postgrau en disseny de producte
per a la cuina i la taula (UPF)

Màster en disseny de packaging
(ELISAVA)

Postgrau en desenvolupament
de producte (ELISAVA)

Postgrau en disseny de l’espai
interior. Perímetres privats
(ELISAVA)

Màster en edició (EINA)

Postgrau en concepte de producte
(ELISAVA)

Màster universitari en disseny i
comunicació (ELISAVA)
Màster en disseny gràfic: identitat,
editorial i web (IDEP)

Màster en fotografia i disseny
(ELISAVA)
Màster en publicacions digitals
(Bau)
Creador audiovisual
Batxillerat en producció
audiovisual (Campus ESART)

BA (Hons) graphic communication
(ERAM CrossMedia College)

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns
interactius

Postgrau en disseny d’elements
gràfics (EINA)

CFGS Gràfica interactiva

Títol superior en disseny gràfic (LCI)
Postgrau en tipografia, de la
creació de la lletra a la maquetació
(EINA)
Postgrau en fotografia i disseny
editorial (EINA)
Postgrau en iŀlustració creativa
i tècniques de comunicació visual
(EINA)
Postgrau en Packaging design
(Bau)
Postgrau en disseny gràfic (IDEP)
Postgrau en disseny gràfic i
estructural de packaging (ELISAVA)
Postgrau en disseny gràfic i
projectes editorials (ELISAVA)

Postgrau en disseny de bars
i restaurants (ELISAVA)

Títol superior en disseny producte
(LCI)

Màster en disseny gràfic (Bau)

Grau en disseny gràfic i digital
(UOC)

Postgrau en disseny d’app i
publicacions digitals (IDEP)

Títol superior en disseny
de producte (ESDAP Llotja)

Postgrau en disseny d’espais
comercials (Bau)

Grau en disseny audiovisual (IDEP)
Grau en disseny audiovisual (ESDi)

Postgrau en disseny de mobiliari
per a l’hàbitat (ELISAVA)
Postgrau en disseny de mobiliari per a
coŀlectivitats, contract i urbà (UPF)
Postgrau en packaging tècnic
creatiu (Escola d’Art Olot)
Màster en disseny i
desenvolupament de producte
(ELISAVA)
Màster en disseny de mobiliari
(ELISAVA)
Disseny d’espais
CFGS Arquitectura efímera

Grau en disseny, animació i art
digital (CITM)

CFGS Mobiliari interiorisme

Postgrau de publicitat a Internet
i nous mitjans digitals (UOC)

CFGS Projectes i direcció d’obres
de decoració

Postgrau en motion design (Bau)

Títol superior en disseny
especialitat disseny d’interiors
(ESDAP Ondara)

Postgrau en motion 3D (Bau)
Postgrau en disseny audiovisual:
motion graphics i 3D (IDEP)
Postgrau en postproducció.
Motion graphics i visual effects (UPC
BarcelonaTech)
Màster en animació stop-motion (Bau)
Màster en disseny gràfic (ELISAVA)

CFGS Disseny d’interiors

Postgrau en disseny de mobiliari
per a l’hàbitat (ELISAVA)
Postgrau en Visual merchandising
(Bau)
Postgrau en disseny d’ interiors
(UPC BarcelonaTech)
Postgrau en retail design. Disseny
i concepte: branding (ELISAVA)
Postgrau en retail design. Disseny
i espai: shopping (ELISAVA)
Postgrau en disseny de mobiliari
per a coŀlectivitats, contract i urbà
(ELISAVA)
Postgrau en espais efímers
i museologia radical (UPC
BarcelonaTech)
Màster en disseny d’espais
comercials (Bau)
Màster en disseny d’espais interiors
(Bau)
Màster universitari en disseny urbà:
art, ciutat, societat (UB)
Màster en disseny escenogràfic
(ELISAVA)

Títol superior en disseny
especialitat disseny d’interiors
(ESDAP Deià)

Màster en disseny de l’espai
interior (ELISAVA)

Títol superior en disseny
especialitat disseny d’interiors
(ESDAP Llotja)

Màster en interior design for
commercial spaces (IED)

Títol superior en disseny
especialitat disseny d’interiors

CFGM Confecció i moda

Màster en disseny d’interiors (Bau)

Disseny moda
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CFGS Art tèxtil
CFGS Estilisme indumentària

CFGS Gràfica interactiva. Animació
3D, jocs i entorns interactius

Màster en creació de videojocs (UAB)

al segle xxi (Escola Massana)

Màster en creació de videojocs
(Barcelona School of Management)

Postgrau en estratègies
de comunicació gràfica (UAB)

Màster Iŀlustració, motion graphics
i 3D (IDEP)

Màster en motion graphics design
(Bau)

Màster en Videojocs (IDEC)

Màster en animació stop-motion
(Bau)

Grau en disseny i
desenvolupament de videojocs
(CITM)

Audiovisual

Fotografia

Grau de cinema i mitjans
audiovisuals (ESCAC)

CFGS Fotografia

Grau en multimèdia (CITM)
Grau en multimèdia (ENTI)

Grau en audiovisual i multimèdia
(ERAM)

Grau en multimèdia (UOC)

Grau en disseny audiovisual (ESDi)

Grau en mitjans audiovisuals
(TecnoCampus)

Grau en disseny gràfic i multimèdia
(IDEP)

Grau en audiovisual i multimèdia
(ERAM)

Postgrau en guió (IDEP)

Grau en disseny i producció de
videojocs (Tecnocampus)

Postgrau en motion design (Bau)

CFGS Patronatge i moda

Bachelor en tecnologia
multimèdia (La Salle)

CFGS Caracterització i maquillatge
professional (FP)

Grau en continguts digitals
interactius (ENTI)

BA (Hons) fashion design (IED)
Títol superior en disseny
especialitat disseny de moda
(ESDAP Llotja)
Títol superior en disseny
especialitat disseny de moda
(FDModa-LCI Barcelona)
Grau en disseny menció disseny de
moda (Bau)
Grau en disseny menció disseny de
moda (ESDi)
Postgrau en estilisme de moda
(ESDi)
Postgrau en disseny de calçat
(ESDi)
Postgrau en couture, casual design
i complements (IDEP)
Postgrau en disseny de roba
interior, cotilleria i bany (Bau)
Postgrau en disseny i gestió
d’equipament tècnic esportiu
(ESDi)
Postgrau en iŀlustració (Bau)
Postgrau en iŀlustració creativa
en moda (UB)
Postgrau en patronatge creatiu:
tailoring, cotilleria i experimental
(IDEP)

Grau en creació i producció digital
(ENTI)
Grau en animació (La Salle)

Grau en disseny gràfic i multimèdia
(IDEP)
Grau en disseny i desenvolupament
de videojocs (UdG)
Grau en disseny i producció de
videojocs (Tecnocampus)
Postgrau en motion 3D (Bau)
Màster en interactive apps design
Màster en disseny per impressió
3D i fabricació digital ()

Postgrau en guió i realització (UPF)

Postgrau en motion 3D (Bau)
Postgrau en postproducció.
Motion graphics i visual effects
(UPC BarcelonaTech)
Postgrau en IAP 3D (UPC
BarcelonaTech)
Postgrau en gràfica narrativa
al segle xxi (Escola Massana)
Màster en animació stop-motion
(Bau)

Graduat superior en fotografia
i creació contemporània (IDEP)
Postgrau en fotografia avançada (IDEP)
Postgrau en fotografia documental
aplicada i de reportatge (IDEP)
Postgrau en retoc fotogràfic digital
i integració 3D (IDEP)
Postgrau Fotografía artística
contemporánea (IDEP)
Màster en fotografia creativa (ERAM)
Màster en fotografia creativa (ERAM
CrossMedia College)
Màster en fotografia avançada i de
moda (IDEP)
Màster en fotografia avançada i
documental: retrat, reportatge
i autor (IDEP)
Màster en fotografia avançada i
retoc digital (IDEP)
Màster en fotografia documental
i artística (IDEP)

Postgrau de disseny i programació
d’aplicacions per a dispositius
mòbils (UOC)

Cinema

BA (Hons) in film direction (IAB)

Màster en fotografia i disseny
(ELISAVA)

Màster en assessoria d’estilisme,
imatge i comunicació (ESDi)

Postgrau de disseny web: usuaris,
interfícies i mòbils (UOC)

Grau en cine, tv i producció digital
(Campus ESART)

Màster Fotografia publicitària
i retoc digital (IDEP)

Màster en disseny de moda (IED)

Postgrau en creació i producció
de continguts televisius
d’entreteniment (URV)

Màster en animació (Barcelona
School of Management)

Màster Fotografia de publicitat
i moda (IDEP)

Postgrau en creació i
comercialització de continguts
televisius d’entreteniment (URV)

Màster en comunicació,
periodisme i humanitats (UAB)

Dansa

Postgrau IAP 3D (UPC BCNTech)

Màster en documental de creació
(Barcelona School of Management)

Batxillerat d’arts escèniques,
música i dansa

Màster en creació multimèdia i jocs
seriosos (La Salle)

Màster en ficció de cinema
i televisió (URL)

BA (Hons) in dance (IAB)

Màster en fashion management (Bau)

Màster en aplicacions multimèdia
(UOC)

Màster en fotografia avançada
i de moda (IDEP)

Màster Animació, art digital
i videojocs (UPC BarcelonaTech)

Màster en guió i realització de
programes d’humor per a ràdio i
televisió (URL)

Disseny interactiu

Màster en disseny i direcció de
projectes per a internet (ELISAVA)

Postgrau en retail design. Disseny
i espai: shopping (ELISAVA)

Màster en disseny per a sportswear
(IED)
Màster en complements i
accessoris de moda (FDModa)
Màster en disseny de moda
(FDModa)
Màster en disseny i patronatge
avançat (IDEP)

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns
interactius (mons virtuals, realitat
augmentada i ludificació)
CFGS Animació. Disseny videojocs i
entorns virtuals
CFGS Gràfica audiovisual

Màster en visió per computador
(UOC)
Màster Animació i VFX (ESCAC)
Màster en disseny i creació
de videojocs (UPC BarcelonaTech)
Màster en animació (UPF)
Màster en animació 3D (UPF)

Màster en animació i VFX (ESCAC)

Màster en producció audiovisual
transmèdia (UAB)
Màster en teoria i pràctica
del documental creatiu (UAB)

BA (Hons) in commercial dance
(IAB)
Títol superior en dansa (CSD
Institut de Teatre de la Diputació
de Barcelona)
Grau en dansa (Campus ESART)
Doble titulació Top-up GAE (ERAM

Màster en continguts de
comunicació audiovisual i
publicitat (UAB)

(MA) Dance (IAB)

Postgrau en gràfica narrativa

Batxillerat d’arts escèniques,
música i dansa

Art dramàtic

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

Batxillerat en interpretació i
producció musical (Campus
ESART)

BA (Hons) in acting ((IAB)
CFGS Tècniques d’actuació teatral
Títol superior en art dramàtic
especialitatven interpretació
(mencions de musical i de cinema
i TV) (Eòlia)
Títol superior en art dramàtic
(ESAD)
Títol superior en art dramàtic
especialitat en direcció escènica i
dramatúrgia (Eòlia)
Grau en arts escèniques (ERAM)
Grau en interpretació (Campus
ESART)
Grau en teatre musical (Campus
ESART)
(MA) Acting (IAB)
Circ
CFGM Animació en circ

Música
Batxillerat d’arts escèniques,
música i dansa
Bachelor os arts in popular music
performance (MicroFusa)
Bachelor os arts in popular music
production (MicroFusa)
Bachelor in digital music
(MicroFusa)
BA (Hons) in singing (IAB)
BA (Hons) in musical theatre (IAB)
CFGM Vídeo discjòquei i so
Títol superior en música
especialitat composició (Taller de
Músics)
Títol superior en música
especialitat sonología (MicroFusa)
Títol superior en música
especialitat interpretació (Centre
autoritzat de Grau Superior de
Música Liceu)

aplicada als mitjans audiovisuals i
escènics (Centre autoritzat de Grau
Superior de Música Liceu)
Màster universitari en interpretació
d’òpera (Centre autoritzat de Grau
Superior de Música Liceu)
Màster universitari en interpretació
de la música clàssica i
contemporània (Centre autoritzat
de Grau Superior de Música Liceu)

Arts plàstiques
Batxillerat d’arts plàstiques

Màster universitari en creació
artística: realismes i entorns (UB)

CFGM Floristeria

Doctorat La realitat assetjada:
posicionaments creatius (UB)

CFGM Art floral

Creador dibuix / gràfic

CFGM Revestiment murals

CFGS Gravat i tècniques
d’estampació

CFGS Arts plàstiques i disseny
en arts aplicades al mur
CFGS Enquadernació artística

CFGS Enquadernació artística

Màster universitari en interpretació
del jazz i la música moderna
(Centre autoritzat de Grau Superior
de Música Liceu)

CFGS Iŀlustració

Postgrau en dibuix al natural.
Nivell superior (UB)

Grau en belles arts, itinerari pintura
(UB)

Postgrau en iŀlustració creativa
en moda (UB)

Màster universitari en composició
aplicada als mitjans audiovisuals i
escènics (Centre autoritzat de Grau
Superior de Música Liceu)

Grau en belles arts, itinerari gravat
(UB)

Postgrau en geometria i dibuix tècnic
(UB)

Grau en belles arts, itinerari
restauració pintura (UB)

Postgrau en iŀlustració creativa
en moda (UB)

Màster universitari en violí amb
Pavel Vernikov i Svetlana Makarova
(Centre autoritzat de Grau Superior
de Música Liceu)

Màster universitari en producció i
recerca artística (UB)

Arts visuals

Creador escultòric

Grau en belles arts, itinerari imatge (UB)

Màster universitari
en especialització en música
espanyola amb Albert
Attenelle(Centre autoritzat de Grau
Superior de Música Liceu)

CFGM Forja artística

Màster universitari
en especialització en trompa amb
Allessio Allegrini (Centre autoritzat
de Grau Superior de Música Liceu)
Màster universitari en
especialització en música de
càmara (Centre autoritzat de Grau
Superior de Música Liceu)

CFGM Fosa artística i galvanolpàstia
CFGM Talla artística en fusta
CFGS Arts aplicades escultura
CFGS Ceràmica artística
CFGS Enquadernació artística
CFGS Esmalt artístic al foc
sobre metalls
CFGS Gravat i tècniques
d’estampació

Màster universitari en
especialització en música de
càmara amb el Quartet Casals
(Centre autoritzat de Grau Superior
de Música Liceu)

CFGS Joieria artística

Màster universitari en
especialització en música de
càmara amb el Trío Kandinsky
(Centre autoritzat de Grau Superior
de Música Liceu)

Postgrau en disseny sonor (UB)

Màster universitari en
especialització en música de
càmara amb el Dúo GleusteenOrdronneau (Centre autoritzat de
Grau Superior de Música Liceu)

Grau en belles arts, itinerari
escultura (UB)
Postgrau en creació sonora (UB)

Màster universitari en disseny urbà:
art, ciutat, societat (UB)
Màster universitari en producció
i recerca artística (UB)
Màster universitari en creació
artística: realismes i entorns (UB)
Màster en art sonor (UB)
Creador pictòric

Títol superior en música
especialitat composició (Centre
autoritzat de Grau Superior de
Música Liceu)

Màster universitari en
especialització en jazz i música
moderna amb RJ Miller (Centre
autoritzat de Grau Superior de
Música Liceu)

Títol superior en música
especialitat pedagogia (Centre
autoritzat de Grau Superior de
Música Liceu)

Màster universitari en
especialització en oboe amb Lucas
Macías (Centre autoritzat de Grau
Superior de Música Liceu)

Grau en música: creació i
producció (Campus ESART)

Màster en tecnologies del so i de la
música (UPF)

Grau en belles arts, itinerari pintura
(UB)

Grau en tecnologia creativa de la
música i el so (Campus ESART)

Màster en interpretació i creació
sonora amb tecnologies (ESMUC)

Màster universitari en producció i
recerca artística (UB)

Màster universitari en composició

Màster en música per a
experiències d’entreteniment (UB)

CFGM Revestiment murals
CFGS Iŀlustració
CFGS Arts plàstiques i disseny
en arts aplicades al mur
CFGS Enquadernació artística
CFGS Gravat i tècniques d’estampació

Màster universitari en creació
artística: realismes i entorns (UB)
Màster en creació i
desenvolupament de projectes
digitals (LCI)
Màster en art sonor (UB)
Màster en creativitat i fotografia
(ERAM)
Màster universitari en producció i
recerca artística (UB)
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PERFIL

EDUCACIÓ

Dansa
Títol superior en dansa especialitat
en pedagogia de la dansa (CSD
Institut del Teatre de la Diputació
de Barcelona)
Postgrau en moviment i educació
(Institut del Teatre de la Diputació
de Barcelona)
Art dramàtic
Postgrau en teatre i educació
(Institut del Teatre de la Diputació
de Barcelona)

Música
Títol superior en música
especialitat pedagogia (Centre
Autoritzat de Grau Superior de
Música Liceu)

Arts plàstiques
Màster universitari en
formació del professorat,
especialitat dibuix (UB)

Arts visuals
Màster universitari
Arts visuals i educació:
un enfocament
construccionista (UB)
Màster universitari en
educació interdisciplinària
de les arts (UB)
Doctorat Arts i educació
(UB) (UdG) (UG) (UCM)

PERFIL

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Disseny gràfic

Fotografia

Postgrau en direcció d’art (ELISAVA)

Màster en direcció de
fotografia (ESCAC)

Postgrau en edició digital (UOC)
Postgrau en direcció d’art:
publicitat i mitjans digitals (IDEP)
Postgrau en disseny i direcció
de projectes web (ELISAVA)
Màster en disseny gràfic i direcció
d’art (IDEP)
Màster en disseny i direcció d’art
(ELISAVA)
Màster en disseny gràfic i direcció
d’art (IDEP)
Disseny producte
CFGS Projectes i direcció d’obres
de decoració
Disseny d’espais

Títol superior en música
especialitat pedagogia (ESMUC)

CFGS Projectes i direcció d’obres
de decoració

Títol superior en música en l’àmbit
del rock, les músiques urbanes i
les noves tendències especialitat
pedagogia (Jam Session)

Disseny de moda

Títol superior en música
especialitat pedagogia musical
(Taller de Músics)
Postgrau en educació musical
a l’etapa infantil (UAB)
Màster universitari en musicologia,
educació musical i interpretació de
la música antiga (ESMUC) (UAB)
Màster universitari en pedagogia
musical 0-12 (URL) (UVIC-UCC)
(UdG)
Màster en pedagogia per a músics
(ESMUC)
Doctorat en educació (Àmbit de
didàctica de l’expressió musical,
plàstica i corporal) (UAB)
Doctorat en història de l’art
i musicologia (UAB)
Màster universitari en formació del
professorat d’educació secundària
obligatòria i batxillerat, formació
professional i ensenyament
d’idiomes, especialitat música (UB)

Postgrau en estilisme i direcció
d’art en moda (IDEP)

Postgrau en fotografia de
moda i direcció creativa
(IDEP)
Postgrau en fotografia
publicitària i direcció d’art
(IDEP)
Art dramàtic
Postgrau en guió (IDEC ) (El
Terrat)
Postgrau en relats urbans
(Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona)
Postgrau en actors i
guionistes per l’audiovisual.
Trànsit pràctic per un rodatge
de cinema i tv (Institut del
Teatre de la Diputació de
Barcelona)

Postgrau en fotografia de moda
i direcció creativa (IDEP)

Màster en dramatúrgia
del sentir i poética de la
coincidencia significativa
(UdG)

Audiovisual

(MA) Theatre directing (IAB)

Màster en direcció artística (ESCAC)
Màster en direcció d’art en
publicitat (IDEP)
Màster en direcció d’art en
publicitat (URL)
Màster en direcció estratègica
i creativa de comunicació i
publicitat (IED)
Màster en disseny i direcció d’art
(ELISAVA)
Màster int. de direcció i producció
executiva de documentals
(DocsBarcelona) (URL)
Cinema
Màster en direcció (ESCAC)
Màster en direcció artística (ESCAC)
Màster en direcció de fotografia
(ESCAC)
Màster en documental (ESCAC)
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Postgrau en fotografia i
disseny editorial (EINA)

Música
Títol superior en música
especialitat direcció (ESMUC)
Màster en direcció (ESMUC)

Conservació i restauració
Màster universitari en direcció
de projectes de conservació i
restauració (UB)

ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS

PERFIL

2.1

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Disseny gràfic
Postgrau en disseny gràfic
i projectes editorials (ELISAVA)
Postgrau en disseny gràfic identitat/editorial /packaging
(IDEP)
Postgrau en brand design (Bau)
Postgrau en gestió i màrqueting
editorial (UOC)
Postgrau en disseny i estratègia
de packaging (ELISAVA)
Postgrau en edicions digitals (Bau)
Postgrau en llibres digitals (Bau)
Postgrau en producció
del missatge gràfic (UAB)
Màster en estratègia i creativitat
digital (UAB)
Disseny de producte
Postgrau en gestió del disseny
/ design manegment (UPC
BarcelonaTech)
Postgrau en innovació i design
thinking (Bau)
Màster en branding (ELISAVA)
Màster en disseny sostenible de
producte: innovació i gestió (IED)
Màster en innovació i design
management (Bau)
Postgrau en fashion product
management (IED)

Màster en gestió i direcció
d’empreses de moda (FDModa-LCI)
Màster en design management
(IED)
Màster en fashion management (IED)

Batxillerat en producció
audiovisual (Campus ESART)
Postgrau en producció, gestió
d’espectacles i festivals (UB)
Postgrau en projectes de gestió de
documents electrònics (UOC)
Postgrau en creació i producció
de continguts televisius
d’entreteniment (URV)
Màster en producció audiovisual
transmèdia (UAB)
Màster en estratègia i creativitat
digital (UAB)

Postgrau en design management
(Bau)
Postgrau en màrqueting i gestió
de marques de moda (IDEP)
Postgrau en tendències i estilisme
(ESDi)
Màster en branding (ELISAVA)

CFGS Tècnic de so en sonorització
d’espectacles en viu (MicroFusa)

Màster en disseny i gestió
de la producció audiovisual (UAB)

Títol superior en musica en l’àmbit
del rock, les músiques urbanes i
les noves tendències especialitat
sonologia (Jam Session)

Màster en gestió d’institucions
i empreses culturals (School of
Continuing Education)

Màster universitari en direcció
de projectes de conservaciórestauració (UB)
Màster universitari en arxivística i
gestió de documents (ESAGED)
Postgrau en direcció executiva de
serveis de gestió de documents i
arxius (ESAGED)
Postgrau en tractament digital de
documents històrics (ESAGED)

Història de l’art
Grau en història de l’art (UAB)

Fotografia

Màster en disseny i producció
de vestuari per a arts escèniques
(IDEP)

Postgrau en producció, gestió
d’espectacles i festivals (UB)
Postgrau en digitalització i difusió
del patrimoni fotogràfic (CITM)

Màster en estudis comparatius
de literatura, art i pensament (UIC)

Màster en anàlisi i gestió del
patrimoni artístic (UAB)

Conservació i restauració

Màster en film business (ESCAC)

Màster universitari en gestió
cultural (UB)

Titol superior en musica especialitat
producció i gestió (ESMUC)

Màster en continguts televisius
d’entreteniment (URV)

Màster internacional en
direcció i producció executiva
de documentals (URL)
(DocsBarcelona)

Màster universitari en gestió del
patrimoni cultural i museologia (UB)

Màster en patrimoni mundial
i projectes culturals per al
desenvolupament (UB)

Postgrau en gestió d’esdeveniments
culturals, esportius i corporatius
(UOC)

Màster en producció
cinematogràfica (Mallerich - Films
Paco Poch) (UVIC-UCC)

Postgrau en gestió i polítiques
culturals (UB)

CFGS Tècnic de postproducció
d’àudio (MicroFusa)

Màster en creativitat estratègica
en informació audiovisual (UAB)

Postgrau en gestió, preservació
i difusió d’arxius fotogràfics
(ESAGED)

Màster en gestió de la indústria
de la moda (ESDi)

CFGS Tècnic de so especialitzat en
estudi d’enregistrament (MicroFusa)

Postgrau en producció, gestió
d’espectacles i festivals (UB)

Màster en disseny i màrqueting
de moda (IDEP)

Màster en estilisme de moda
per a mitjans audiovisuals i arts
escèniques (IDEP)

Música

Màster en creació d’empreses
audiovisuals i convergència digital
(UdL)

Màster en producció (ESCAC)

Postgrau en estratègia turística
del patrimoni (CETT)

Màster universitari en gestió
cultural (UIC)

Postgrau en gestió del negoci global
de la música (Barcelona School of
Management)

Màster en disseny i producció
d’espais (UPC BarcelonaTech)

Postgrau en creació i gestió
de marques de moda (Bau)

Postgrau en gestió
d’esdeveniments culturals,
esportius i corporatius (UOC)

Màster en disseny i gestió
de la producció audiovisual (UAB)

Cinema

Postgrau en coolhunting. Disseny
i tendències globals (ELISAVA)

Postgrau en producció, gestió
d’espectacles i festivals (UB)

Audiovisual

Disseny d’espais

Disseny de moda

Art dramàtic

Grau en història de l’art i gestió del
patrimoni artístic (UdL)
Màster en gestió cultural (UOC)
Màster en gestió cultural (UIC)
Postgrau en gestió de museus
i patrimoni cultural (UIC)
Postgrau en creació i comunicació
de projectes culturals (UIC)
Postgrau en gestió i cultural (UIC)

Màster en gestió i dinamització
turística del patrimoni (CETT)
Màster en comissariat d’art digital
(ESDi)
Doctorat en gestió de la cultura i
del patrimoni (UB)
Doctorat en estudis humanístics
(URV)

Arts visuals
Batxillerat artístic via arts
plàstiques, imatge i disseny
Postgrau en gestió
d’esdeveniments culturals,
esportius i corporatius (UOC)
Postgrau en gestió d’indústries
culturals creatives (UIC)
Postgrau en estratègia turística
del patrimoni (UB)
Postgrau en gestió de l’art actual
(School of Continuing Education)
Màster en art actual: anàlisi i gestió
(School of Continuing Education)
Programa de doctorat en
ciències humanes, del patrimoni i
de la cultura (UdG)
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PERFIL

CRÍTICA / COMUNICACIÓ

Disseny gràfic

Audiovisual

Cinema

Altres

Grau en disseny mencions disseny
gràfic i comunicació visual (Bau)

Grau en comunicació audiovisual
(UVIC-UCC)

Grau en cinema i mitjans
audiovisuals (ESCAC)

Grau en comunicació i indústries
culturals (UB)

Postgrau en comunicació creativa
(UAB)

Grau en comunicació audiovisual
(UAB)

Grau en cinema i televisió (URL)

Postgrau en polítiques culturals
(UOC)

Postgrau en innovació i design
thinking (ELISAVA)

Grau en comunicació audiovisual
(UB)

Màster en comunicació gràfica
(EINA)

Grau en comunicació audiovisual
(UIC)

Disseny de moda

Grau en comunicació audiovisual
(UPF)

BA (Hons) fashion marketing
and communication (IED)
Postgrau en comunicació i RRPP
marques de moda (IDEP)
Postgrau en comunicació integral
de moda (Bau)
Postgrau en disseny i imatge
de moda (IDEP)

Grau en comunicació audiovisual
(URL)
Grau en comunicació audiovisual
(URV)
Grau en comunicació i indústries
culturals (UB)
Grau en multimèdia (UOC)

Màster en comunicació de moda
(080 Barcelona Fashion) (URL)

Postgrau en comunicació creativa
(UAB)

Màster en comunicació en moda
(IDEP)

Màster universitari en continguts
de comunicació audiovisual
i publicitat (UAB)

Màster en direcció estratègica
i creativa de comunicació i
publicitat (IED)

Màster universitari en mitjans,
comunicació i cultura (UAB)

Màster en màrqueting
i comunicació de moda (IED)

Màster en creativitat estratègica
en informació audiovisual (UAB)

Màster en màrqueting i
comunicació en marques de moda
(IDEP)

Màster en disseny publicitari
i comunicació (ELISAVA)

Màster en màrqueting, comunicació
i organització d’esdeveniments de
moda (FDModa)

Màster en guió i realització de
programes d’humor per a ràdio i
televisió (URL)
Màster en periodisme especialitzat
en cultura (UPF)
Doctorat en comunicació (UPF)
Doctorat en comunicació (URL)
Doctorat en comunicació
audiovisual i publicitat (UAB)
Doctorat en informació i
comunicació (UB)
Doctorat en tecnologia de la
informació i les comunicacions
(UPF)
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Màster universitari en
cinematografia (ESCAC)
Màster en ficció en cinema
i televisió (URL)
Màster en estudis de cinema i
audiovisual contemporanis (UPF)
Màster internacional en estudis
cinematogràfics i audiovisuals (UPF)

Fotografia
Postgrau en fotoperiodisme (UAB)
Màster en fotografia avançada i
documental: retrat, reportatge
i autor (IDEP)
Màster en fotografia documental
i artística (IDEP)

Art dramàtic
Postgrau en guió (IDEC) (El Terrat)

Història de l’art
Grau en història de l’art (URV)
Grau en història, geografia i art
(UOC)
Postgrau en creació i comunicació
de projectes culturals (UIC)
Postgrau en art contemporani
(UOC)
Postgrau de cultura
contemporània (UOC)
Màster universitari en construcció i
representació d’identitats culturals
(UB)
Doctorat en humanitats per al
món contemporani (UAO-CEU)

Postgrau en indústries culturals
creatives (UIC)
Màster en comunicació i educació
(UAB)
Màster en direcció de comunicació
(UPF)
Màster en comunicació i estudis
culturals (UdG)
Màster en comunicació, relacions
públiques i organització
d’esdeveniments (UdG)
Màster en gènere i comunicació
(UAB)
Màster en periodisme cultural
(Barcelona School of Management)
Màster universitari en producció i
comunicació cultural (URL)
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PERFIL

COMUNICACIÓ
I PUBLICITAT

Disseny gràfic

Audiovisual

Grau en disseny mencions disseny
gràfic i comunicació visual (Bau)

Grau en publicitat i relacions
públiques (ESRP)

Postgrau en direcció
de comunicació i imatge
corporativa (UOC)

Grau en publicitat i relacions
públiques (URV)

Postgrau en gestió i màrqueting
editorial (UOC)
Postgrau en marca, nucli de la
comuniació (ELISAVA)
Màster en disseny publicitari i
comunicació (ELISAVA)

Grau en publicitat i relacions
públiques (UAO-CEU)

Postgrau en comunicació de moda
(ESDi)

Màster en comunicació de moda
(080 Barcelona Fashion) (URL)
Màster en comunicacó en moda (IDEP)
Màster en direcció estratègica
i creativa de comunicació i
publicitat (IED)
Màster en màrqueting
i comunicació de moda (IED)
Màster en màrqueting i
comunicació i organització
d’esdeveniments de moda
(FDModa)

Expert universitari en grups i
escenoteràpia (URL) (Fundació
Vidal i Barraquer)
Dansa

Màster en dansa moviment teràpia
(UAB)

Postgrau en comunicació creativa
(UAB)

Màster en assessoria d’estilisme,
imatge i comunicació (ESDi)

Art dramàtic

Grau en publicitat i relacions
públiques (UdG)

BA (Hons) fashion marketing
and communication (IED)

Postgrau en disseny i imatge
de moda (IDEP)

Màster en creativitat estratègica
en informació audiovisual (UAB)

Postgrau en dansa moviment
teràpia (UAB)

Grau en publicitat i relacions
públiques (UPF)

Postgrau en comunicació integral
de moda (Bau)

ARTS APLICADES
A LA SALUT

Grau en publicitat i relacions
públiques (UIC)

Disseny de moda

Postgrau en comunicació i RRPP
marques de moda (IDEP)

PERFIL

Altres
Màster universitari en estratègia i
creativitat publicitàries (URL)
Màster en comunicació, relacions
públiques i organització
d’esdeveniments (UdG)
Màster en comunicació digital i
noves tecnologies (UAO-CEU)
Postgrau en producció, gestió
d’espectacles i festivals (UB)

2.1

Música
Màster en musicoteràpia (School
of Continuing Education)
Màster en musicoteràpia (ESMUC)
Màster en musicoteràpia (UVIC-UCC)
Diploma de postgrau en
musicoteràpia (UdG)

Arts plàstiques
Màster integratiu en artteràpia
(UdG)
Diploma de postgrau en artteràpia
(UdG)

Postgrau de direcció de
comunicació i imatge corporativa
(UOC)
Postgrau en gestió
d’esdeveniments culturals,
esportius i corporatius (UIC)
Grau en periodisme i comunicació
corporativa (URL)
Grau en publicitat, relacions
públiques i màrqueting (URL)

Màster en màrqueting
i comunicació en marques
de moda (IDEP)
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Convertir els coneixements professionals en propostes formatives
L’oferta educativa reglada articula els continguts docents a partir de processos molt regulats. Tot i ser una informació de caràcter molt específic, considerem que entendre el procediment pel qual es regula el coneixement
que ha de ser transmès pot ajudar a situar futurs debats en un marc més realista.

Currículum, pla d’estudi i titulacions
Els elements bàsics són:
Currículum: definició de les línies generals d’un procés educatiu, considerant
els destinataris, els objectius, els continguts culturals, les competències que
s’han de desenvolupar, l’organització de les activitats educatives, els mètodes
d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.

NOTA
Cada administració educativa concreta el
currículum en un pla d’estudis que es renova
amb certa periodicitat.

Pla d’estudis: concreció del currículum vigent en un moment donat en forma d’ordenació general, per
cursos, etapes i cicles, dels continguts, les assignatures i les activitats que s’han de desenvolupar.
Títol / títol acadèmic / titulació: menció acreditada per un document que dóna fe del fet que una
persona ha superat uns estudis determinats dins del sistema d’educació formal.
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Processos d’establiment o construcció de currículums i plans
d’estudi dels ensenyaments artístics del sistema educatiu català
INTRODUCCIÓ
Existeixen diferents processos d’establiment o construcció de currículums i plans d’estudi en relació amb els
diferents ensenyaments artístics del sistema educatiu català.
Grup A: ensenyaments no universitaris
Batxillerat d’arts
Formació professional
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny
Ensenyaments de grau professional de música o dansa
Ensenyaments artístics superiors
Grup B: ensenyaments universitaris
En relació amb el primer grup (Grup A), correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya la competència
compartida amb l’Administració de l’Estat per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents. En aquests
ensenyaments s’inclou l’ordenació curricular, tenint en compte els ensenyaments mínims fixats pel Govern de
l’Estat.
D’altra banda, correspon als centres educatius que imparteixen aquests ensenyaments desenvolupar i completar els currículums establerts per l’administració educativa, d’acord amb el seu principi d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió.
En relació amb el segon grup (Grup B), correspon a les universitats la competència de crear i proposar els ensenyaments i títols que imparteixen i expedeixen. No obstant això, aquestes titulacions han de ser compatibles
amb una sèrie de mesures que fixa l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb relació a l’organització dels
ensenyaments universitaris oficials i amb el què estableixen els Reals Decrets.
En els dos casos, l’establiment de les titulacions oficials dels diferents ensenyaments és competència del Govern
de l’Estat. Aquesta administració homologa els ensenyaments i en demana la inscripció al registre corresponent.
Els ensenyaments oficials condueixen a l’obtenció de títols oficials amb validesa a tot l’Estat. Són títols que tenen
efectes acadèmics i efectes professionals en tot el territori espanyol i a l’espai europeu.
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VISTA RÀPIDA (GRUP A)

SOBRE ELS PROCESSOS D’ESTABLIMENT O CONSTRUCCIÓ DE CURRÍCULUMS
I PLANS D’ESTUDI DELS ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS (GRUP A)
Entre els processos que estableixen els plans d’estudi dels ensenyaments no universitaris, es poden diferenciar tres procediments possibles:
Quant als ensenyaments de batxillerat d’arts i de grau professional de música o dansa
Proposta de currículums i plans d’estudi: per normativa específica

Govern de l’Estat + Generalitat de Catalunya

Verificació de les propostes

AQU

Establiment de currículums i plans d’estudi: per normativa específica

Govern de l’Estat + Generalitat de Catalunya

Establiment / homologació de titulacions: per normativa específica

Govern de l’Estat

Desenvolupament/desplegament i compleció de currículums i plans
d’estudi: projecte curricular de centre o projecte educatiu de centre

Centres educatius

Avaluació dels ensenyaments / de les titulacions

Inspecció d’Educació + Consell Superior d’Avaluació

En relació amb els ensenyaments de formació professional i els ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny
Proposta de currículums i plans d’estudi: per normativa específica

Govern de l’Estat + Generalitat de Catalunya

Institut de qualificacions professionals

Catàlegs de qualificacions + modular integrat

Establiment de currículums i plans d’estudi: per normativa específica

Govern de l’Estat + Generalitat de Catalunya

Establiment/homologació de titulacions: per normativa específica

Govern de l’Estat

Desenvolupament/desplegament i compleció de currículums i plans
d’estudi: projecte curricular de centre o projecte educatiu de centre

Centres educatius

Avaluació dels ensenyaments / de les titulacions

Inspecció d’Educació + Consell Superior d’Avaluació

Pel que fa als ensenyaments artístics superiors
Proposta de currículums i plans d’estudi: memòria per a la soŀlicitud
de verificació dels títols (a partir d’uns ensenyaments mínims establerts per normativa específica i requisits EEES)

Centres educatius

Establiment de currículums i plans d’estudi (ensenyaments mínims):
per normativa específica

Govern de l’Estat + Generalitat de Catalunya

Establiment/homologació de titulacions: per normativa específica

Govern de l’Estat

Desenvolupament/desplegament i compleció de currículums i plans
d’estudi: projecte curricular de centre o projecte educatiu de centre

Centres educatius

Avaluació dels ensenyaments / de les titulacions
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AQU
Processos d’avaluació + SGQI
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VISTA RÀPIDA (GRUP B)

SOBRE ELS PROCESSOS D’ESTABLIMENT O CONSTRUCCIÓ DE CURRÍCULUMS
I PLANS D’ESTUDI DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS (GRUP B)
En relació amb els ensenyaments universitaris
Proposta de currículums i plans d’estudi: memòria per a la soŀlicitud
de verificació dels títols (requisits EEES i RD)

Universitats

Establiment de currículums i plans d’estudi: per normativa específica

Govern de l’Estat + Generalitat de Catalunya

Verificació de les propostes

AQU

Homologació de titulacions

Govern de l’Estat

Desenvolupament/desplegament i compleció de currículums i plans
d’estudi

Universitats

Avaluació dels ensenyaments / Acreditació de les titulacions

AQU
Processos d’avaluació + SGQI
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Sobre els processos d’establiment o construcció de currículums
i plans d’estudi dels ensenyaments no universitaris (Grup A)
BATXILLERAT I ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA O DANSA
Títol de batxiller / títol de grau professional de música o dansa
Els currículums i plans d’estudi dels ensenyaments de batxillerat i dels ensenyaments de grau professional
de música o dansa es defineixen mitjançant una normativa específica que estructura aquests ensenyaments.
Aquests condueixen a l’obtenció d’un títol oficial amb validesa a tot l’Estat.
En aquest cas, els agents responsables de la definició d’aquests ensenyaments són el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, és el Govern qui fixa els ensenyaments mínims a partir dels reials decrets que
en regulen l’ordenació. En segon lloc, és la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament,
qui té la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents a partir de decrets,
després de considerar les primeres aportacions del Govern.
D’altra banda, els centres educatius, en el marc de la seva autonomia pedagògica, d’organització i de gestió,
són els responsables de desplegar i completar el currículum establert prèviament per l’administració educativa.
En aquest sentit, el projecte curricular del centre inclou les especialitats, els objectius de les especialitats que
s’imparteixen, la seqüència i la distribució temporal dels continguts, els criteris generals per a l’elaboració de
la programació d’aula i les opcions metodològiques, organitzatives i d’avaluació adoptades en relació amb el
procés d’ensenyament-aprenentatge.

Processos d’avaluació de les titulacions
El Departament d’Ensenyament, amb la intervenció que correspongui a la Inspecció d’Educació i al Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu, ha d’avaluar el funcionament dels ensenyaments de batxillerat i els ensenyaments
de grau professional de música o dansa.
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2.1

ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Títol de tècnic o de tècnic superior / títol de tècnic o de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
Els currículums i plans d’estudi dels ensenyaments de formació professional i dels ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny es defineixen mitjançant una normativa específica que estructura aquests ensenyaments. Aquests condueixen a l’obtenció d’un títol oficial amb validesa a tot l’Estat.
En aquest cas, els agents responsables de la definició d’aquests ensenyaments són el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, és el Govern qui fixa els ensenyaments mínims a partir dels reials decrets que
en regulen l’ordenació. En segon lloc, és la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament,
qui té la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents a partir de decrets,
després de considerar les primeres aportacions del Govern.
Tanmateix, la Generalitat de Catalunya estableix el currículum dels cicles formatius prenent com a referent del
perfil professional el Catàleg de Qualificacions Professionals vigent. Aquest catàleg, juntament amb el Catàleg
Modular Integrat de Formació Professional, són els referents per a la formació professional.
El Catàleg de Qualificacions Professionals permet a les persones demostrar les seves competències professionals. En canvi, el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional conté els mòduls formatius associats a les
unitats de competència de les qualificacions amb rellevància a Catalunya.
L’òrgan responsable del Catàleg de qualificacions professionals és l’Institut Català de
Qualificacions Professionals.* Aquest òrgan s’encarrega de definir i actualitzar permanentment les qualificacions professionals i identifica les competències professionals
en l’àmbit de Catalunya.

NOTA
*Aquest sistema canviarà aviat amb el desplegament de la nova Llei de qualificacions
professionals de 2015, de la qual fem un
apunt en l’apartat legislatiu.

D’altra banda, els centres educatius, en el marc de la seva autonomia pedagògica, d’organització i de gestió,
són els responsables de desplegar i completar el currículum establert prèviament per l’administració educativa.
En aquest sentit, el projecte curricular del centre inclou les especialitats, els objectius de les especialitats que
s’imparteixen, la seqüència i la distribució temporal dels continguts, els criteris generals per a l’elaboració de
la programació d’aula i les opcions metodològiques, organitzatives i d’avaluació adoptades en relació amb el
procés d’ensenyament-aprenentatge.
Processos d’avaluació de les titulacions
El Departament d’Ensenyament, amb la intervenció que correspongui a la Inspecció d’Educació i al Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu, ha d’avaluar el funcionament dels ensenyaments de batxillerat i els ensenyaments
de grau professional de música o dansa.

Títols no oficials o no reglats
El Govern de la Generalitat pot establir títols (no oficials o no reglats). Aquests títols han de respondre a les necessitats de qualificació que no es puguin atendre amb els títols establerts pel Govern de l’Estat (títols oficials), i la seva
denominació no pot ser igual ni induir a confusió amb els títols estatals. Així mateix, els títols no oficials o no reglats
tenen efectes professionals en el territori de Catalunya i poden tenir efectes acadèmics. Això no obstant, en cap cas
no tenen efectes professionals ni acadèmics en tot l’Estat.
En els títols no oficials o no reglats que s’expedeixin i en les certificacions corresponents, s’ha de fer constar el caràcter de títol no oficial o no reglat de la Generalitat de Catalunya i la seva validesa limitada a Catalunya.
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EN RELACIÓ AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
Títol superior en ensenyaments artístics o títol de màster en ensenyaments artístics són equivalents al
títol de graduat universitari i al títol de màster universitari, respectivament
Els currículums i plans d’estudi dels ensenyaments artístics superiors es defineixen mitjançant una normativa
específica que els estructura. Aquests ensenyaments condueixen a l’obtenció d’un títol oficial amb validesa a
tot l’Estat.
En aquest cas, els agents responsables de la definició d’aquests ensenyaments són el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, és el Govern qui fixa els ensenyaments mínims a partir dels reials decrets
que regulen l’ordenació d’aquests. En segon lloc, és la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament, qui té la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents a partir de
decrets, després de considerar les primeres aportacions del Govern.
Tanmateix, els centres educatius elaboren els plans d’estudi que s’han d’adaptar a la normativa específica i
recollir els continguts a partir de l’elaboració d’una memòria.
La memòria per a la soŀlicitud de verificació de títols oficials en relació amb els estudis superiors d’ensenyaments
artístics configura el projecte de pla d’estudi que han de presentar els centres superiors per a la verificació
corresponent. Aquest projecte constitueix el compromís de la institució sobre les característiques del títol i les
condicions en què es desenvoluparan els ensenyaments. En la fase d’acreditació, els centres han de justificar
l’ajustament de tot allò que s’ha portat a terme en relació amb allò que es va proposar en el projecte presentat
o justificar les causes del desajust i les accions efectuades en cadascun dels àmbits. Així mateix, els centres han
d’incloure i justificar en la memòria de verificació els criteris de reconeixement i de validació de crèdits ECTS, ja
que aquests ensenyaments formen part de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) des del curs acadèmic
2010-2011.

Processos d’avaluació de les titulacions
Des de l’any 2012 i per encàrrec del Departament d’Ensenyament, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU Catalunya), a través de la Comissió específica d’Arts i Humanitats de la Comissió d’Avaluació de
la Qualitat, és l’òrgan responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels ensenyaments
artístics superiors. En aquest sentit, s’exigeix a les institucions universitàries i als centres d’ensenyament superior, en
el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que disposin de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels programes formatius impartits, formalment establerts i públicament disponibles. En aquesta línia, el
Departament d’Ensenyament i l’AQU Catalunya han establert les bases del programa AUDIT-EAS, per a l’orientació i
l’avaluació del disseny dels SGIQ dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.
Un cop comprovada la proposta de pla d’estudis, el ministeri en matèria educativa (Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport) és el responsable d’homologar el títol, aquest s’inscriu en el registre central de títols i es publica en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Títols no oficials o no reglats
El Govern de la Generalitat pot establir títols no oficials o no reglats. Aquests títols han de respondre a les necessitats de qualificació que no es puguin atendre amb els títols establerts pel Govern de l’Estat (títols oficials), i la seva
denominació no pot ser igual ni induir a confusió amb els títols estatals. Així mateix, els títols no oficials o no reglats
tenen efectes professionals en el territori de Catalunya i poden tenir efectes acadèmics. Això no obstant, en cap cas
no tenen efectes professionals ni acadèmics en tot l’Estat.
En els títols no oficials o no reglats que s’expedeixin i en les certificacions corresponents, s’ha de fer constar el caràcter de títol no oficial o no reglat de la Generalitat de Catalunya i la seva validesa limitada a Catalunya.
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Sobre els processos d’establiment o construcció de currículums
i plans d’estudi dels ensenyaments universitaris (Grup B)
Títol de graduat universitari / títol de màster universitari / títol de doctorat
Els currículums i plans d’estudi dels ensenyaments universitaris són creats i proposats per les mateixes universitats que els imparteixen i que n’expedeixen els títols. Aquests ensenyaments condueixen a l’obtenció d’un títol
oficial amb validesa a tot l’Estat.
Les titulacions universitàries oficials han de ser compatibles amb una sèrie de mesures que fixa l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES), en relació amb l’organització dels ensenyaments universitaris, com per exemple els
criteris de reconeixement i validació de crèdits ECTS.
Aquests ensenyaments s’han de concretar en plans d’estudi que són elaborats per les mateixes universitats. Així
mateix, els continguts d’aquests plans es recullen en una memòria.
La memòria per a la soŀlicitud de verificació de títols oficials configura el projecte de títol oficial que han de
presentar les universitats per a la seva corresponent verificació. El projecte constitueix el compromís de la institució sobre les característiques del títol i les condicions en les quals s’han de desenvolupar els ensenyaments.
En la fase d’acreditació, la universitat ha de justificar l’ajustament de la situació d’allò que s’ha realitzat en relació
amb allò que es proposa en el projecte presentat, o justificar les causes del desajust i les accions realitzades en
cadascun dels àmbits.
Processos d’avaluació de les titulacions
Els ensenyaments universitaris oficials formen part de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). En aquest sentit,
en el marc de l’EEES i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris, s’exigeix a les institucions universitàries garantir que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius
associats a la formació que imparteixen, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la
qualitat (SGIQ), formalment establerts i públicament disponibles.
L’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), l’Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) i l’AQU Catalunya despleguen de manera conjunta el programa AUDIT.
El programa AUDIT presenta tres fases: la primera, d’orientació del disseny dels SGIQ; la segona, d’avaluació del
disseny dels SGIQ, i la tercera, de certificació dels SGIQ implementats.
Els processos d’avaluació de les titulacions dels ensenyaments universitaris oficials són la verificació, el seguiment,
la modificació i l’acreditació, i l’òrgan responsable d’aquests processos és l’AQU Catalunya.

En relació amb la verificació de la proposta de titulacions
Les propostes de noves titulacions oficials s’han de sotmetre a un procés d’avaluació prèvia: la verificació. En aquest
procés, les agències de qualitat emeten un informe d’avaluació vinculant per al Consell d’Universitats, que és l’òrgan
responsable de la verificació.
L’AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d’avaluació per a
la verificació d’ensenyaments oficials a Catalunya. Un cop l’ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l’ha d’autoritzar perquè es pugui implantar, d’acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de
finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva
inclusió en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).
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En relació amb les modificacions dels títols registrats
Procés que fa referència als possibles canvis en els títols universitaris registrats.
Aquests canvis poden ser de dues tipologies:
Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i es poden implantar com a resultat del
procés de seguiment.
Modificacions substancials: canvis que afecten la naturalesa del títol i només es poden fer efectius soŀlicitant
la verificació d’un nou títol.

En relació amb l’acreditació dels títols registrats
L’acreditació és la comprovació, a partir d’una visita externa, que la titulació s’està desenvolupant tal com estava
planificada en la verificació.
Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d’acreditació abans dels sis anys, a comptar des
de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas
dels màsters.
Cada any, les universitats i l’AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions
que han d’iniciar el procés d’acreditació. El procés d’acreditació s’estructura en dues etapes:
La visita externa és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, que queda reflectit en l’informe
d’aquesta visita.
L’acreditació és l’emissió, per part de la comissió específica per àmbit, de l’informe de valoració del funcionament de la titulació, l’informe d’acreditació, a partir de totes les evidències de les quals disposa l’AQU Catalunya,
especialment l’informe de visita externa.

Títols no oficials o no reglats
Són les mateixes universitats les que poden establir títols no oficials o no reglats. Correspon al Consell Social de la
universitat, amb l’informe previ vinculant del Consell de Govern de la universitat, aprovar la creació i la supressió
d’ensenyaments que condueixin a l’obtenció de títols i diplomes no oficials o no reglats.
Per a la creació d’aquests ensenyaments, s’elabora una memòria que ha d’incloure els objectius de la titulació i la
definició del perfil dels titulats, l’estudi de la viabilitat i pertinença socioeconòmica, científica, tècnica, cultural o
artística de la titulació, l’estudi economicofinancer de la seva implantació i el projecte de pla d’estudis.
A diferència dels títols oficials, aquests títols no tenen efectes acadèmics.
L’AQU Catalunya pot acreditar i certificar els títols no oficials o no reglats de les universitats.
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Eines per sintonitzar el currículum i el mercat laboral:
les qualificacions professionals
MARC EUROPEU DE QUALIFICACIONS
El Marc Europeu de Qualificacions no descriu qualificacions ni competències individuals. Cada qualificació està
en relació amb el nivell del Marc que li correspongui, a partir dels sistemes nacionals de qualificacions pertinents.
L’objectiu és la creació d’un marc comú de referència, que serveixi de mecanisme de conversa pels diferents
sistemes i nivells de qualificació. Entre les recomanacions del Parlament als estats membres, cal destacar:
Utilitzar el Marc Europeu de Qualificacions com un instrument de referència per comparar els nivells
de qualificació, promoure l’aprenentatge permanent i la igualtat d’oportunitats en la societat del coneixement, així com una integració més important del mercat laboral europeu a la diversitat dels sistemes
educatius nacionals.
Anivellar els sistemes nacionals de qualificacions al Marc Europeu de Qualificacions.
Adoptar mesures en relació amb els nous certificats de qualificacions, diplomes i documents
Europass expedits per les autoritats competents. Aquests certificats han d’estar relacionats amb el nivell
corresponent del Marc Europeu de Qualificacions, mitjançant els sistemes nacionals de qualificacions.
Definir i descriure les qualificacions, aplicant un plantejament basat en els resultats de l’aprenentatge,
i promoure la validació de l’aprenentatge no formal i informal en consonància amb els principis europeus
comuns. D’aquesta manera, es contribueix a augmentar la participació en l’aprenentatge permanent i
l’accés al mercat laboral.
Promoure i aplicar els principis relatius a la garantia de qualitat de l’educació i de la formació a
l’hora d’establir correspondències entre les qualificacions de l’educació superior, i l’educació i la formació
professionals dels sistemes nacionals de qualificacions i del Marc Europeu de Qualificacions.
Pel que fa a l’estructura del Marc Europeu de Qualificacions per a l’aprenentatge permanent, aquest està definit
per nivells de qualificació en relació amb els resultats d’aprenentatge.
Aquesta qualificació s’estructura en 8 nivells en ordre ascendent, segons els resultats d’aprenentatge. Una part
d’aquests nivells (del nivell 5 al nivell 8) és compatible amb el Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Aquests nivells es corresponen amb els nivells d’ensenyaments de títol superior, grau,
màster i doctor.
Tanmateix, els nivells de qualificació estan vinculats als coneixements, a les destreses i a les competències corresponents, divisió en la qual estan repartits els resultats d’aprenentatge.
Quant als resultats d’aprenentatge, és necessari clarificar les diferents unitats que en formen part:
Els coneixements es descriuen com a teòrics o fàctics.
Les destreses es descriuen com:
Cognitives, és a dir, aquelles relacionades amb el pensament lògic, intuïtiu i creatiu.
Pràctiques, és a dir, aquelles relacionades amb la destresa manual i amb l’ús de mètodes, materials,
eines i instruments.
Les competències es descriuen mitjançant termes de responsabilitat i autonomia.
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CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
I MODULAR INTEGRAT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
En el cas català, el Marc Europeu de Qualificacions per a l’aprenentatge permanent s’ha adaptat mitjançant el
Catàleg de Qualificacions Professionals i Modular Integrat de la Formació Professional.
Aquest Catàleg s’estructura per nivells de qualificació i famílies professionals en relació amb els ensenyaments
de formació professional. Així mateix, la seva consulta es pot fer per qualificacions professionals, unitats de
competència i mòduls formatius, elements que ajuden a definir el perfil professional del títol corresponent als
ensenyaments.
En primer lloc, s’entén per qualificacions professionals el conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser adquirides per mitjà de formació modular o altres tipus de formació, i també
per mitjà de l’experiència laboral. En segon lloc, les unitats de competència són l’agrupament de competències
amb valor i significat en el treball.
Finalment, en tercer lloc, els mòduls professionals són la unitat bàsica d’organització curricular en la formació professional específica. El mòdul professional es pot considerar equivalent a l’àrea curricular o matèria. Els
diferents tipus de mòduls professionals que integren cada cicle formatiu són: mòduls professionals associats a
una determinada unitat de competència, mòduls professionals transversals, mòdul de formació en centres de
treball i mòdul de formació i orientació laboral.
Fins a dia d’avui, l’òrgan responsable del Catàleg és l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP). Quan
es desplegui la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals, el sistema canviarà i serà
l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya l’òrgan responsable de la gestió del
Catàleg.
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MARC ESPANYOL DE QUALIFICACIONS PER A L’EDUCACIÓ SUPERIOR (MECES)
Si en el cas dels ensenyaments de formació professional, el Parlament Europeu va recomanar el 2008 l’establiment del Marc de Qualificacions Europeu que afecta diferents nivells de l’ensenyament, en el cas dels ensenyaments superiors, l’any 2005 els ministres europeus van adoptar el Marc de Qualificacions de l’EEES amb el
Comunicat de Bergen. En l’actualitat, l’Estat espanyol està desenvolupant el Marc Espanyol de Qualificacions per
a l’Educació Superior (MECES, en castellà). D’aquesta manera, es dóna resposta al compromís de desenvolupar
marcs compatibles amb l’europeu a cadascun dels estats en relació amb l’educació superior.
Els objectius dels marcs de qualificacions nacionals són esdevenir instruments vàlids per a la comparabilitat i
transparència dins de l’EEES, i facilitar la mobilitat d’estudiants dins de cada sistema d’ensenyament superior i en
el marc de l’EEES. També són un ajut per a les institucions d’educació superior a l’hora de dissenyar i implantar
programes basats en resultats d’aprenentatge, i de facilitar el reconeixement d’aprenentatges anteriors.
El Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior és un instrument, reconegut internacionalment,
que permet l’anivellament coherent de totes les qualificacions de l’educació superior per a la seva classificació,
relació i comparació, i serveix per facilitar la mobilitat de les persones a l’EEES i en el mercat laboral internacional.
El MECES s’estructura en 4 nivells en relació amb diferents qualificacions (que, com ja hem citat anteriorment,
són compatibles amb els nivells 5, 6, 7 i 8 del Marc Europeu de Qualificacions):
Nivell 1: tècnic superior

Nivell 2: grau

Nivell 3: màster

Tècnic superior de
formació professional

Títol de graduat

Títol de màster universitari

Tècnic superior d’arts
plàstiques i disseny

Títol superior dels ensenyaments artístics superiors

Títol de màster en
ensenyaments artístics

Nivell 4: doctor
Títol de doctor

Diferències entre títols oficials i títols no oficials o no reglats
Els títols no oficials o no reglats tenen efectes professionals però, a diferència dels títols oficials, no
tenen efectes acadèmics, és a dir, no estan homologats per accedir a altres ensenyaments oficials. En
aquest sentit, els títols no oficials o no reglats corresponen a uns ensenyaments que, pel seu caràcter professional, estan vinculats al mercat laboral, és a dir, responen a la llei de l’oferta i la demanda
d’aquest sector.
En funció de l’ensenyament, els títols no oficials o no reglats poden ser establerts per la Generalitat o
pel mateix centre educatiu o universitat, tal com s’ha comentat anteriorment.
En qualsevol cas, els títols no oficials o no reglats han de respondre a necessitats determinades i la seva
denominació no pot ser igual que la dels títols oficials ni induir a confusió amb aquests. Tanmateix, el
caràcter de propi ha de constar en la seva oferta i en les certificacions corresponents.
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Organització dels àmbits d’acord amb l’estructura reglada
NIVELL
EDUCATIU

ORGANITZACIÓ
CONTINGUTS

CICLE
FORMATIU

Famílies
professionals

TITULACIONS
Imatge i so

Arts gràfiques

ESTUDIS

CFGM Vídeo discjòquei
CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals, realitat augmentada i ludificació
CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS So per a audiovisuals i espectacles
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica
CFGM Impressió gràfica
CFGM Impressió gràfica, perfil professional en converting
CFGM Postimpressió i acabats gràfics
CFGM Preimpressió digital

CFGS
CFGM

CFGS
CFGM

Tèxtil, confecció
i pell

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell
CFGS Patronatge i moda
CFGS Vestuari a mida i per a espectacles
CFGM Confecció i moda
CFGM Confecció i moda, perfil professional en innovació i producció de la moda

CFGS

Informàtica
i comunicacions

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital

Imatge personal

CFGM Caracterització i maquillatge professional

Fusta, moble i suro

CFGM Fusteria i moble
CFGM Instaŀlació i moblament
CFGS Disseny i moblament
CFGS Disseny i moblament, perfil professional de construccions efímeres i decorats

CFGM

Art floral

CFGM Floristeria
CFGS Art floral

CFGS

Arts aplicades
de l’escultura

CFGM Artesania en cuir
CFGM Dauratge i policromia artístics
CFGM Ebenisteria artística
CFGM Forja artística
CFGM Fosa artística i galvanoplàstia
CFGM Talla artística en fusta

Arts aplicades
a la indumentària

CFGM Serigrafia artística
CFGS Enquadernació artística
CFGS Gravat i tècniques d’estampació
CFGS Estilisme d’indumentària

Arts aplicades
al llibre

CFGM Serigrafia artística
CFGS Enquadernació artística
CFGS Gravat i tècniques d’estampació

Arts aplicades
al mur

CFGM Revestiments murals
CFGS Arts aplicades al mur

Ceràmica artística

CFGM Decoració ceràmica
CFGM Terrisseria
CFGS Ceràmica artística

CFGM

Circ

CFGM Animació en circ

CFGM

Comunicació
gràfica i audiovisual

CFGM Assistència al producte gràfic imprès
CFGM Assistència al producte gràfic interactiu
CFGS Animació
CFGS Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals
CFGS Còmic
CFGS Fotografia
CFGS Gràfica audiovisual
CFGS Gràfica audiovisual, perfil professional d’ infografia en 3D
CFGS Gràfica impresa
CFGS Gràfica interactiva
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Iŀlustració

Disseny d’interiors

CFGS Aparadorisme
CFGS Arquitectura efímera
CFGS Elements de jardí
CFGS Moblament
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració

CFGS

Disseny industrial

CFGS Mobiliari
CFGS Modelisme i maquetisme
CFGS Modelisme industrial

CFGS

Joieria d’art

CFGM Procediments de joieria artística
CFGS Joieria artística

CFGM

Teatre
Tèxtils artístics

CFGM Tècniques d’actuació teatral

CFGS
CFGS

CFGM

CFGS
CFGM
CFGS
CFGM

CICLE
FORMATIU
ARTÍSTIC
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Arts plàstiques
i disseny

CFGS Art tèxtil
CFGS Brodats i rebosters
CFGS Estampacions i tintatges artístics
CFGS Puntes artístiques

CFGS

CFGM
CFGS
CFGM

CFGS
CFGM
CFGS
CFGM
CFGS
CFGM
CFGS

CFGS
CFGM

CFGS
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NIVELL
EDUCATIU

ORGANITZACIÓ
CONTINGUTS

BATXILLERAT

Modalitats i vies

ENSENYAMENTS
DE GRAU
PROFESSIONAL

ENSENYAMENTS Àrees
ARTÍSTICS
SUPERIORS

TITULACIONS

2.1

ESTUDIS

Artístic

Arts plàstiques, imatge i disseny
Arts escèniques, música i dansa

Batxillerat artístic

Música

Instruments de l’orquestra
Instruments de la música moderna i el jazz
Instruments tradicionals
Instruments polifònics
Instruments de la música antiga, excepte orgue
Àrea de cant

Grau professional

Dansa

Dansa clàssica
Dansa contemporània
Dansa espanyola

Grau professional

Música especialitats

Interpretació
Direcció
Composició
Musicologia
Pedagogia
Sonologia
Producció i gestió

Dansa especialitats

Grau
Màster
Doctorat
Grau

Pedagogia de la dansa
Coreografia i tècniques d’ interpretació de la dansa

Màster
Doctorat

Art dramàtic

Grau

Interpretació
Direcció escènica i dramatúrgia

Màster
Doctorat

Disseny

UNIVERSITAT
PÚBLICA
I PRIVADA

Branques
de coneixement

Conservació
i restauració
de béns culturals

Pintura
Escultura
Béns arqueològics
Documents gràfics

Arts i humanitats

Cada universitat proposa les seves titulacions. Les que verifica l’AQU són oficials.

Enginyeria
i arquitectura*

* Algunes ofertes educatives d’aquestes branques es poden relacionar
amb ensenyaments artístics.

Ciències socials
i jurídiques*

CENTRES
PRIVATS
NO REGULATS

Grau

Disseny gràfic
Disseny producte
Disseny interiors
Disseny moda

Màster
Doctorat
Grau
Màster
Doctorat
Grau
Màster
Doctorat
Màster propi
Postgrau

Formació no
reglada impartida
per universitats

Formació
especialització

Formació
no reglada

Formació
especialització
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En la cartografia que es proposa en aquest estudi s’ha volgut fer visible com, més enllà dels àmbits disciplinaris,
l’oferta educativa es pot descriure parant atenció a diverses formes de classificar els ensenyaments, que són
articulacions administratives menys visibles, però que reflecteixen paràmetres presents en la configuració del
conjunt de l’ecosistema dels ensenyaments artístics cartografiats. Seguint un ordre que aniria des d’allò més
proper a la ciutadania fins allò més proper a l’Administració, començaríem pels nivells educatius.

NIVELLS EDUCATIUS: ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI I EDUCACIÓ SUPERIOR
Des d’una perspectiva centrada en els nivells educatius, l’ordenació és la següent. En primer lloc, trobem els
ensenyaments obligatoris, on trobem l’Educació primària i secundària, que no formen part de l’objecte d’aquest
estudi. En segon lloc, distingim els estudis postobligatoris i, en darrer terme, els estudis de postgrau. Dins del
marc dels estudis postobligatoris identifiquem, per una banda, els batxillerats i els cicles formatius de grau mitjà,
que inclouen els relacionats amb els ensenyaments artístics i, per altra banda, entesos com educació superior,
els cicles formatius de grau superior, els ensenyaments artístics superiors i els ensenyaments universitaris de
grau. Els ensenyaments de postgrau estan formats per màsters universitaris, màsters artístics, postgraus i estudis
de doctorat. Els ensenyaments de grau professional de música i dansa es troben al marge d’aquesta ordenació.

OFICIAL I REGLAT, NO OFICIAL I NO REGLAT
Els ensenyaments poden ser reglats o no reglats. Els estudis reglats s’ajusten a la legislació vigent i es coneixen
també com a estudis oficials, tal com s’explica més a bastament en l’informe complert, ja que ofereixen una titulació oficial. En canvi, els continguts i currículum dels estudis no reglats no estan definits en cap marc legislatiu
ni validats per l’organisme competent.

RÈGIM GENERAL I RÈGIM ESPECIAL
Tot i ser una divisió més aviat d’ordre administratiu i quasi d’organització interna que no afecta als usuaris del
sistema educatiu, és interessant destacar que, a nivell administratiu, els diferents ensenyaments que s’han cartografiat estan, en alguns casos, sota allò que s’anomena règim general i, en d’altres casos, sota el règim especial,
on també estan adscrits els idiomes i els esports.
Estan sota el règim general determinades modalitats o especialitats del batxillerat, la formació professional i els
ensenyaments d’educació superior i universitaris. Sota el règim especial trobem, per exemple, els ensenyaments
professionals de música i dansa, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny,
així com també els ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració
de béns culturals, i disseny.onent.

COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES
Sobre el sistema educatiu conflueixen marcs normatius i competències educatives de diverses Administracions.
Com es pot veure més endavant a l’apartat sobre legislació d’aquest mateix document, les recomanacions i
regulacions que afecten al sistema educatiu poden ser d’abast europeu, estatal o autonòmic.
Des d’una perspectiva administrativa, existeixen els estudis que se situen sota les competències de les autonomies,
en aquest cas els ensenyaments d’educació superior vinculats al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, i els ensenyaments universitaris, que depenen de cada una de les universitats catalanes vinculades al
Departament d’Economia i Coneixement (Secretaria d’Universitats i Recerca) de la Generalitat de Catalunya.
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ESO

FORMACIÓ PROFESSIONAL
CICLE
FORMATIU
DE GRAU
SUPERIOR

CICLE
FORMATIU DE
GRAU MITJÀ
famílies

TÍTOL DE TÈCNIC
SUPERIOR

BATXILLERAT
via: ARTS
ENSENYAMENTS DE
GRAU PROFESSIONAL
DE MÚSICA O DANSA
1110/1170/1290 h (música)
3867,5 h (dansa)
6 cursos

950/1600 h
1-2 cursos
TÍTOL DE TÈCNIC

ESO

MÀSTERS

GRAUS

oferta segons centres

oferta segons centres

60 ECTS
1500/3000 h
1-2 cursos

1300/2000 h
1-2 cursos

TÍTOL DE TÈCNIC

CICLE D’ARTS
PLÀSTIQUES
I DISSENY DE
GRAU MITJÀ

ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

famílies

1300/2000 h
1-2 cursos

240 ECTS
6000 h
4 cursos

TÍTOL DE MÀSTER

DOCTORATS

3 anys a temps complet
5 anys a temps parcial
TÍTOL DE DOCTORAT

TÍTOL DE GRAU

2220 h
2 cursos
TÍTOL DE
BATXILLERAT

CICLE D’ARTS
PLÀSTIQUES
I DISSENY DE
GRAU SUPERIOR
120 ECTS
1800/1950 h
2 cursos
TÍTOL DE TÈCNIC
SUPERIOR

FORMACIÓ PROFESSIONAL

2.2

TÍTOLS SUPERIORS/GRAU
ART DRAMÀTIC
CONSERVACIÓ
DISSENY
DANSA
MÚSICA

MÀSTERS
ARTÍSTICS

oferta segons centres

240 ECTS
6000 h
4 cursos

60-120 ECTS
1500/3000 h
1-2 cursos

TÍTOL DE GRAU

TÍTOL DE MÀSTER

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
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La funció i articulació dels nivells educatius i el sistema educatiu
L’ordenació del sistema educatiu en nivells formatius recull el procés d’aprenentatge de l’alumnat i visualitza
amb claredat la progressió en l’adquisició de coneixements. Podem imaginar aquest sistema articulat com una
estructura rígida amb una porositat regulada que demana als futurs alumnes uns requisits per entrar i uns
reconeixements en sortir d’acord amb les exigències que planteja el mateix sistema.
Les convalidacions són el procediment per reconèixer els aprenentatges i competències adquirides fora del
sistema educatiu, que vénen a ser reconeixements d’uns mèrits o coneixements adquirits fora del sistema. L’accés als diferents nivells educatius dels enseyaments del sistema edcuatiu està regulat mitjançant proves que,
en el cas dels ensenyaments artístics, solen ser específiques. Cada nivell educatiu té regulats els aprenentatges
que ha d’assolir l’alumnat. Els continguts i les competències que s’han d’adquirir es reflecteixen en els currículums i plans d’estudi, i estan en relació amb una càrrega lectiva expressada en una unitat d’esforç/temps
anomenada hora lectiva o crèdit, segons quin sigui el nivell d’ensenyament al qual correspongui.
Entre els ensenyaments estructurats mitjançant el sistema de crèdits, trobem dos exemples: el Sistema Europeu
de Crèdit per a l’Educació i la Formació Professional (ECVET) i el Sistema de Transferència de Crèdits Europeus
(ECTS) per a l’educació superior (els continguts en relació amb aquests sistemes estan desplegats en el capítol
del «Marc europeu»). Quan es compleixen els objectius assenyalats en relació amb el que indiquen els plans
d’estudi, el sistema reconeix els alumnes amb una titulació que serveix tant per acreditar les competències i els
coneixements davant el món professional com per accedir a altres nivells educatius i continuar amb la formació.
El sistema també regula els requisits per exercir la docència, que varien en funció de cada nivell educatiu i
en relació amb si s’exerceix dins del sistema universitari, el règim general o l’especial i, dins d’aquest, segons la
disciplina.
Tot el sistema educatiu assegura la compatibilitat dels nivells acadèmics i les titulacions corresponents amb els
requisits que es demanen per a l’accés a la funció pública estatal i autonòmica, i les seves diferents categories.
Els títols són implementats a partir d’una normativa específica (mitjançant reials decrets i decrets) o bé proposats per les universitats i acreditats per una agència de qualitat universitària. Quan no és així, se’ls anomena
títols no oficials o no reglats i no ofereixen la mateixa garantia de reconeixement i compatibilitat que els
oficials perque no són reconeguts a l’hora d’accedir a la funció pública.
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CIRCULACIÓ I COMPATIBILITAT ENTRE ELS NIVELLS EDUCATIUS
DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Com ja s’ha comentat anteriorment, les passarel·les entre els diferents nivells d’ensenyament del sistema educatiu estan definides pel marc legislatiu i les corresponents normatives.
A continuació presentem, de manera general, les possibilitat de mobilitat entre els diferents nivells educatius
que permeten als estudiants circular dins d’aquest sistema.
D’entre tots els nivells, el batxillerat és l’ensenyament que ofereix més connectivitat en relació amb els altres
ensenyaments. En aquest sentit, la superació de batxillerat permet l’accés a la universitat, però també s’hi estableixen ponts amb els ensenyaments de formació professional, els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny,
els ensenyaments artístics superiors i, fins i tot, existeix la possibilitat de cursar-lo, paral·lelament i de manera
integrada, amb els ensenyaments de grau professional de música o dansa. En alguns casos, és necessari superar
una prova d’accés específica per accedir als ensenyaments artístics superiors i, en d’altres casos, cal superar les
Proves d’accés a la universitat (PAU).
Quant a la formació professional i als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, a més d’obtenir la
titulació corresponent, l’alumnat pot accedir des dels cicles formatius de grau mitjà als de grau superior superant una prova d’accés. L’alumnat que estigui en possessió del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
pot realitzar les PAU de manera voluntària amb l’objectiu de millorar la nota de tall D’altra banda, en el cas del
cicle formatiu superior d’arts plàstiques i disseny, es pot passar als ensenyaments artístics superiors (conservació
i restauració de béns culturals i disseny) directament i sense cap prova.
En relació amb els ensenyaments de grau professional de música o dansa, cal comentar que el sistema permet
la formació integrada amb el batxillerat, a més de la convalidació d’algunes matèries entre els dos nivells d’ensenyament, en el cas que es cursin de manera separada. En qualsevol cas, l’alumnat que obté el títol de grau
professional de música o dansa pot accedir als ensenyaments artístics superiors de música o dansa superant
una prova i continuar la seva formació especialitzada en aquests àmbits.
El sistema d’educació superior està estructurat en diferents cicles o nivells (grau, màster i doctorat). La mobilitat
entre cicles està regulada pel sistema de crèdits ECTS. En funció d’una quantitat determinada de crèdits, des de
la titulació o nivell de graduat universitari es pot accedir al màster i al doctorat (calen 240 crèdits per accedir al
màster i 300 crèdits per accedir al doctorat). Aquí s’ha de destacar la compatibilitat entre els estudis universitaris
i els ensenyaments artístics superiors, és a dir, les dues tipologies d’ensenyament segueixen el mateix sistema de
crèdits, la qual cosa permet l’equivalència entre el títol superior dels ensenyaments artístics i el grau universitari.
Els continguts en relació amb la circulació de l’alumnat dins el sistema educatiu català dels ensenyaments
artístics estan desplegats en l’apartat «Comunitat educativa».
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Nivells educatius: conceptes bàsics
Ensenyaments de règim general
Estudis reglats que comprenen els diferents cicles
i les etapes de l’educació infantil i primària, l’educació obligatòria, el batxillerat, la formació professional dels graus mitjà i superior i l’educació superior.

Ensenyaments artístics
Estudis reglats, amb titulació oficial i una estructura i nivells propis, que poden anar des dels ensenyaments elementals fins als estudis d’educació
superior.

Nivell d’ensenyament / d’estudis / educatiu
Nombre de cursos aprovats o els certificats o
diplomes obtinguts.
Agrupació de l’educació en una sèrie ordenada de
categories que corresponen, en termes generals,
als coneixements, les habilitats i les capacitats/
competències que s’exigeixen als participants per
poder concloure amb èxit els programes formatius d’aquestes categories.

Educació secundària / ensenyament
secundari
Etapa de l’educació reglada que segueix a l’educació primària i que, actualment, comprèn sis cursos
acadèmics, on es completen i aprofundeixen els
ensenyaments de l’educació primària.
L’educació secundària es divideix, a dia d’avui, en
dos cicles: l’educació secundària obligatòria (dels
12 als 16 anys) i el batxillerat (dels 16 als 18 anys).

Batxillerat
Etapa de l’educació secundària que segueix a
l’educació secundària obligatòria i que comprèn
dos cursos acadèmics, cursats pels estudiants
d’entre 16 i 18 anys, mitjançant els quals, un cop
superats, s’obté el títol de batxiller.
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Ensenyaments de grau professional de
música o dansa
Estudis que proporcionen una formació artística
de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs
professionals de la música o la dansa, cosa que els
orienta i els prepara per als estudis superiors.
L’alumnat que supera aquests ensenyaments obté
el títol professional de música o dansa de l’especialitat cursada.

Ensenyaments integrats (música o dansa)
Ensenyaments que ofereixen la possibilitat d’integrar els ensenyaments de primària, secundària
i batxillerat, amb els ensenyaments de música
o dansa. La integració està relacionada amb els
espais, els horaris i el currículum.

Formació professional
El conjunt d’accions formatives que capaciten per
al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou la formació professional
inicial i la formació professional per a l’ocupació.

Formació professional inicial
El conjunt de programes formatius que es desenvolupen en el sistema educatiu i que tenen com
a finalitat facilitar la qualificació professional de les
persones. S’organitza en cicles formatius.
Conjunt d’accions de formació professional específica (també anomenat formació professional
reglada) que s’imparteixen en el sistema educatiu.
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Ensenyaments professionals d’arts plàstiques
i disseny
Estudis que ofereixen formació professional en
l’àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics
i del disseny, i capaciten per a la incorporació al
mercat laboral en una professió concreta.
S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau
superior.
Amb la superació d’un cicle de grau mitjà, s’obté
el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau
superior, el de tècnic superior d’arts plàstiques i
disseny en l’especialitat corresponent.

Cicle formatiu
Sistema d’organització del currículum de la formació professional a través de mòduls de dos anys
de durada.
El cicle formatiu s’estructura en dos nivells: el cicle
formatiu de grau mitjà i el cicle formatiu de grau
superior. Cada cicle inclou pràctiques professionals en centres de treball.

Cicle formatiu de grau mitjà (CFGM)
Cicle formatiu mitjançant el qual, un cop superat,
s’obté el títol de tècnic.
Es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà
amb el títol de l’educació secundària obligatòria,
un altre títol de nivell equivalent o bé superant
una prova d’accés.

Formació professional dual
Modalitat conduent a l’obtenció dels títols i dels
certificats de professionalitat que combina l’activitat formativa impartida al centre de formació
amb els aprenentatges adquirits al centre de treball, avaluables i reconeguts. Per a més informació,
vegeu el capítol «Pràctiques».

Educació / ensenyament superior
Etapa que segueix a l’educació secundària amb la
qual, un cop superada, s’obté una titulació superior.
L’educació superior està constituïda per l’educació
universitària, els ensenyaments artístics superiors i
els cicles formatius de grau superior.

Cicle formatiu de grau superior
Cicle formatiu mitjançant el qual, un cop superat,
s’obté el títol de tècnic superior.

Grau o titulació superior equivalent
Estudis la finalitat dels quals és que l’alumnat
obtingui una formació de caràcter general orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats
professionals, segons l’estructura dels estudis universitaris i d’educació superior adaptats a l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES).
Els plans d’estudis de grau o equivalent tenen una
durada d’entre 180 i 240 crèdits ECTS.

Màster
Estudis de postgrau la finalitat dels quals és que
l’estudiant adquireixi una formació avançada,
de caràcter especialitzat o pluridisciplinari, amb
orientació professional, acadèmica o de recerca,
segons l’estructura dels estudis universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
A l’Estat espanyol, els plans d’estudi d’un màster
tenen una durada d’entre 60 i 120 crèdits ECTS.

Doctorat
Estudis universitaris de tercer cicle necessaris per
obtenir el títol de doctor.
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Descripció específica dels nivells educatius
* Informació extreta dels decrets corresponents (per a més informació, vegeu-ne la referència en cada apartat).

BATXILLERAT D’ARTS
QUÈ ÉS?

És un ensenyament de règim general que forma part de l’educació secundària postobligatòria del sistema
educatiu. Correspon a l’etapa que es cursa, normalment, entre els 16 i els 18 anys, tot i que està oberta a
persones de qualsevol edat.
La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat,
l’expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret,
entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.
Aquesta modalitat s’organitza en dues vies, una de referida a arts plàstiques, disseny i imatge i l’altra, a arts
escèniques, música i dansa.

FINALITATS

Proporcionar a l’alumnat formació, maduresa inteŀlectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin
desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
Preparar/capacitar l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris,
i per a l’accés al món laboral.

ORGANITZACIÓ

Cicle format per dos cursos acadèmics de 30 hores lectives setmanals.
Total d’hores lectives: 2.200 hores.

CONTINGUTS

El currículum consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les optatives o específiques i el treball de recerca). A més, l’alumnat té una hora setmanal de tutoria.
A més de les matèries comunes, l’alumnat ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una de les quals la
d’opció obligatòria. Si n’ha cursat només tres, per completar el currículum, l’alumnat pot triar una matèria d’una
altra modalitat o bé dues matèries específiques.
Les matèries comunes tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva
maduresa inteŀlectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més
transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.
Les matèries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la
modalitat triada, que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen
més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.
Les matèries optatives o específiques contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en
aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general. Els
centres ofereixen un nombre suficient d’optatives que permeten la possibilitat d’opció de l’alumnat.
El treball de recerca és una activitat d’investigació i contribueix a assolir la competència en recerca. Tot i que
es computa entre les matèries de segon curs, s’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar-se
obligatòriament durant el segon curs.

S’HI POT
ACCEDIR
DES DE…

Títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

MODALITAT
DE FORMACIÓ

Opció presencial

Títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà
Títol de tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (es pot demanar la convalidació de matèries
optatives i del treball de recerca)

Opció a distància. A l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Aquesta opció té les particularitats següents:
— Es cursa en blocs semestrals.
— Només cal repetir les matèries no superades.
— És més flexible, facilita l’adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals.
Opció diürna
Opció nocturna. Per accedir-hi, cal tenir almenys 18 anys o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18
anys i acreditar, per motius laborals o d’altres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, la impossibilitat de
seguir estudis en règim diürn.
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ALTRES

Simultaneïtat o vinculació de l’ensenyament de batxillerat amb els estudis de música o dansa.
L’alumnat que estigui cursant batxillerat i, simultàniament, cursi estudis de música o dansa en conservatoris
o centres professionals, pot soŀlicitar la convalidació o el reconeixement de matèries de modalitat i matèries
optatives o específiques.
Ensenyaments integrats de música o dansa:
A l’Escolania de Montserrat / Institut Escola Artístic Oriol Martorell / Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre.
El batxillerat també es pot estudiar simultàniament amb els ensenyaments de grau professional de música o
dansa en centres integrats. Cal tenir en compte, però, que per accedir a aquests centres s’ha de superar una
prova d’aptituds artístiques.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.
Real Decret 242/2009, del 27 de febrer, pel qual s’estableixen les convalidacions dels ensenyaments professionals de música i dansa, i l’ensenyament de secundària obligatòria i batxillerat.

TITULACIÓ

Títol de batxiller. Té efectes laborals i acadèmics.

DÓNA
ACCÉS A …

Ensenyaments universitaris de grau (un cop aprovades les proves d’accés a la universitat)
Ensenyaments de formació professional. Cicle formatiu de grau superior
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny. Cicle formatiu de grau superior
Ensenyaments artístics superiors (un cop superada una prova específica d’accés)
Món laboral
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
QUÈ ÉS?

Són ensenyaments de règim general que formen part de l’educació secundària postobligatòria del sistema
educatiu.
La formació professional es defineix com el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa
en la vida social, cultural i econòmica. Aquesta inclou la formació professional inicial i la formació professional
per a l’ocupació.
La formació professional inicial es defineix com el conjunt de programes formatius que es desenvolupen en
el sistema educatiu i que tenen com a finalitat facilitar la qualificació professional a les persones. Els ensenyaments de formació professional s’agrupen en 24 famílies. La selecció realitzada per aquest estudi (6 famílies
professionals) mostra les possibles vinculacions amb els ensenyaments artístics, tot i no estar considerades així.
Aquestes famílies professionals són les següents:
Arts gràfiques
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Imatge personal
Informàtica i comunicacions
Tèxtil, confecció i pell
Cada família inclou especialitzacions, el contingut de les quals està desplegat en l’apartat «Àmbits disciplinaris
i continguts curriculars».

FINALITATS

Capacitar l’alumnat per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionar la formació necessària per
adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
Facilitar a l’alumnat l’accés, la mobilitat i la consecució d’itineraris formatius professionals.

ORGANITZACIÓ

S’organitza en cicles formatius de grau mitjà i en cicles formatius de grau superior (aquests estan considerats ensenyaments d’educació superior).
Aquests cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable.
El cicle formatiu, de 1.300 o de 1.400 hores lectives, correspon a un curs acadèmic.
El cicle formatiu, de 1.700 o de 2.000 hores lectives, correspon a dos cursos acadèmics.

CONTINGUTS

El currículum dels cicles formatius s’estructura en mòduls professionals. Així mateix, els mòduls professionals
s’estructuren en unitats formatives, de durada variable, que són una agrupació de resultats d’aprenentatge i
continguts, relacionades, generalment, amb unes activitats de treball i alhora amb coherència didàctica per a
l’aprenentatge.
Els mòduls professionals es classifiquen en:
Mòduls professionals associats a una unitat de competència o a més.
Mòduls professionals de suport, que contenen formació de base o transversal a diferents cicles formatius.
Mòduls professionals comuns a tots els títols: mòdul de formació i orientació laboral, mòdul d’empresa i
iniciativa emprenedora i mòdul de formació en centres de treball.
Mòdul de síntesi, en tots els cicles formatius de grau mitjà.
Mòdul de projecte, en tots els cicles formatius de grau superior.

S’HI POT
ACCEDIR
DES DE…

Cicles formatius de grau mitjà
Accés amb requisits acadèmics:
— Títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
— Títol de tècnic o de tècnic auxiliar
— Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM). Aquests
estudis permeten a les persones que els superen l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la
part comuna de la prova d’accés i, en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés
de caràcter general. Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM),
àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE). La durada mínima d’aquest curs és de 600 hores. Cal
tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
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Accés sense requisits acadèmics:
— Superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament. La prova d’accés té per
finalitat acreditar les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament
els ensenyaments del cicle formatiu al qual s’opti. També cal acreditar el domini suficient de les llengües
oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. Cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què
es realitza la prova.

Cicles formatius de grau superior
Accés amb requisits acadèmics:
— Títol de batxiller.
— Títol de tècnic superior o especialista.
— Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat experimental.
— Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS). Aquests
estudis permeten a les persones que els superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior. En el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permeten
l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i, en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de
la prova d’accés de caràcter general. La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores. El curs s’organitza
en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs, cal triar una de les quatre opcions
(cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritari per als ensenyaments de
formació professional als quals es vol accedir posteriorment. Cal tenir qualsevol títol universitari oficial.
Accés sense requisits acadèmics:
— Superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament. La prova d’accés té per
finalitat acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les capacitats corresponents
al camp professional de què es tracti. També cal acreditar el domini suficient de les llengües oficials per
cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La prova d’accés consta d’una part comuna i d’una part
específica. Cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es realitza la prova, o 18 anys, si es té el títol de tècnic
relacionat amb el cicle al qual es vol accedir.

MODALITAT
DE FORMACIÓ

Opció presencial.
Opció semipresencial. És una mesura flexibilitzadora que vol facilitar l’accés als ensenyaments de formació
professional a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives. La incompatibilitat
amb l’horari lectiu s’ha d’acreditar documentalment. Aquesta mesura combina les activitats presencials amb
aquelles que no impliquen la presència de l’alumnat en el centre. Aquesta opció té les particularitats següents:
— Es pot aplicar a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part.
— Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.
— Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
— Les activitats que l’alumnat cursi en modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega
horària que les presencials.
— El professorat tutoritza les activitats de l’alumnat de manera telemàtica o amb els mitjans que s’acordin
conjuntament amb l’alumnat.
— Els continguts cursats de manera semipresencial s’avaluen de manera presencial.
Opció a distància. A l’Institut Obert de Catalunya (IOC) / centres privats autoritzats per impartir la modalitat
a distància. Ofereix capacitació professional a persones que volen rebre la formació de manera no presencial
per diferents motius. Les persones interessades de més de 18 anys o bé que facin els 18 durant l’any natural
en què es matriculen han de complir els requisits per accedir a la formació professional inicial. Les d’entre 16 i
18 han de justificar la incompatibilitat de rebre formació presencial. Aquesta modalitat pretén fomentar que hi
hagi més persones formades i amb més qualificació per afavorir-ne la inserció, reinserció o progressió laboral,
i la contractació o promoció per part de les empreses.

ALTRES

Formació dual
És un model de formació amb l’objectiu d’adequar els ensenyaments de formació professional a les necessitats
del mercat laboral.
És el Departament d’Ensenyament l’òrgan responsable d’impulsar l’organització d’aquest model en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives de l’alumnat.
Està en fase d’implantació i cada vegada hi ha més centres que subscriuen convenis de coŀlaboració amb
empreses, perquè una part de l’alumnat combini la formació entre el centre educatiu i l’empresa en condició
de treballador assalariat, becari de formació o voluntari.
L’alumnat dels ensenyaments de formació professional dels centres amb convenis de coŀlaboració amb
empreses té l’oportunitat de formar-se en aquesta modalitat.
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LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional
del sistema educatiu (disposició derogatòria).

TITULACIÓ

Cicles formatius de grau mitjà. Títol de tècnic en l’especialitat corresponent

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Cicles formatius de grau superior. Títol de tècnic superior en l’especialitat corresponent

DÓNA
ACCÉS A…

Cicles formatius de grau mitjà
Ensenyaments de batxillerat
Ensenyaments de formació professional de cicle formatiu de grau superior (cal superar la prova d’accés)
Món laboral

Cicles formatius de grau superior
Ensenyaments universitaris oficials de grau
Món laboral
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ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
QUÈ ÉS?

Són ensenyaments artístics dins el sistema educatiu i formen part de l’educació secundària postobligatòria.
Els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny s’agrupen en 14 famílies professionals.
Aquestes famílies professionals són les següents:
Art floral

Comunicació gràfica i audiovisual

Arts aplicades al llibre

Disseny d’interiors		

Arts aplicades al mur

Disseny industrial			

Arts aplicades a la indumentària

Esmalts artístics		

Arts aplicades de l’escultura

Joieria d’art			

Ceràmica artística

Teatre

Circ

Tèxtils artístics

Cada família professional inclou especialitzacions, el contingut de les quals està desplegat en l’apartat «Àmbits
disciplinaris i continguts curriculars».

FINALITATS

Proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de
les arts plàstiques i el disseny.
Capacitar l’alumnat per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta de l’àmbit de les arts
plàstiques, dels oficis artístics i del disseny.

ORGANITZACIÓ

S’organitzen en cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny i en cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny (considerats ensenyaments d’educació superior).
Aquests cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable.

Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
El cicle formatiu, de 950 hores lectives, correspon a un curs acadèmic.
El cicle formatiu, de 1.600 hores lectives, correspon a dos cursos acadèmics.

Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
El cicle formatiu, de 1.800 o 1.950 hores lectives, correspon a dos cursos acadèmics.

CONTINGUTS

El currículum dels cicles formatius s’estructura en mòduls professionals. Així mateix, els mòduls professionals
s’estructuren en unitats formatives, de durada variable, que són una agrupació de resultats d’aprenentatge i
continguts, relacionades, generalment, amb unes activitats de treball i alhora amb coherència didàctica per a
l’aprenentatge. Els mòduls professionals es classifiquen en:
Mòduls formatius que desenvolupen la capacitat artística, tècnica i tecnològica associada al perfil professional.
Mòduls formatius relacionats amb l’orientació i inserció laboral, així com amb la fase de formació pràctica
en empreses, estudis i tallers.
Mòdul d’obra final en els cicles formatius de grau mitjà.
Mòdul de projecte integrat en els cicles formatius de grau superior.

S’HI POT
ACCEDIR
DES DE…

Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
Accés amb requisits acadèmics:
— Títol de tècnic o de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents.
— Haver superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.
Accés sense requisits acadèmics:
— Superar una prova d’accés (part comuna i part específica) regulada pel Departament d’Ensenyament. La prova d’accés serveix per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar
amb aprofitament els ensenyaments de què es tracti. Cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es realitza
la prova. Només cal superar la part específica de la prova d’accés en els casos següents:
— Títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
— Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
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Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Accés amb requisits acadèmics:
— Títol de batxiller, de la modalitat d’arts.
— Tenir el títol de batxiller d’altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
— Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
— Títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica en la prova d’accés.
Accés sense requisits acadèmics:
— Superar una prova d’accés (part comuna i part específica) regulada pel Departament d’Ensenyament. La prova d’accés serveix per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar
amb aprofitament els ensenyaments de què es tracti. Cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es realitza
la prova, o 18 anys si es té el títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny. Només cal superar la part específica
de la prova d’accés en aquests casos:
— Si es té el títol de batxiller.
— Si s’ha superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

ALTRES

Títols no oficials o no reglats establerts pel Govern de la Generalitat:
— Títol de tècnic d’animació en circ
— Títol de tècnic superior en tècniques d’actuació teatral
Aquests títols no tenen efectes acadèmics, però sí que tenen efectes professionals en el territori de Catalunya,
i permeten a l’alumnat accedir al món laboral. Els títols no oficials o no reglats han de respondre a necessitats
de qualificació que no es puguin atendre amb els títols establerts pel Govern de l’Estat. La seva denominació
no pot ser la mateixa que la dels títols estatals ni comportar-hi confusió.
En el territori de Catalunya, els títols no oficials o no reglats tenen efectes professionals. En la norma que els
crea, es poden determinar els efectes acadèmics que en cada cas escaiguin, d’acord amb la normativa vigent.
En els títols no oficials o no reglats que s’expedeixin, i en les certificacions corresponents, s’ha de fer constar el
caràcter de títol no oficial o no reglat i la seva validesa limitada a Catalunya.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny.

TITULACIÓ

Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny

Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny,
i de modificació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

— Títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent

Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
— Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent

DÓNA
ACCÉS A…

Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
Ensenyaments de batxillerat
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de cicle formatiu de grau superior (cal superar
la prova d’accés)
Món laboral

Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Ensenyaments universitaris oficials de grau
Ensenyaments artístics superiors de disseny
Ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
Món laboral
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ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA
QUÈ ÉS?

Són ensenyaments artístics dins el sistema educatiu, i formen part de l’educació secundària postobligatòria. Els
estudis de música o dansa es classifiquen en diferents nivells:
Ensenyaments elementals i no reglats, que s’imparteixen en escoles autoritzades de música o dansa.
Aquests estudis no condueixen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial.
Ensenyaments de grau professional, impartits en conservatoris o centres de grau professional de música
o dansa.
Ensenyaments artístics superiors, que s’imparteixen en conservatoris o centres de grau professional de música
o dansa.
Ensenyaments de grau professional de música.
Aquests ensenyaments s’agrupen en diverses àrees i cada una inclou diferents especialitats. A continuació, es
presenta la classificació de les àrees d’aquests ensenyaments.
Cada família professional inclou especialitzacions, el contingut de les quals està desplegat en l’apartat «Àmbits
disciplinaris i continguts curriculars».
Instruments de l’orquestra
Instruments polifònics
Instruments de la música moderna i el jazz
Instruments de la música antiga, excepte orgue
Instruments tradicionals
Àrea de cant

FINALITATS

Ensenyaments de grau professional de
dansa. Aquests ensenyaments s’agrupen en
les especialitats següents:
— Dansa clàssica
— Dansa contemporània
— Dansa espanyola

Ensenyaments de grau professional de música
Capacitar l’alumnat per aconseguir una expressió musical de qualitat; conèixer i dominar els aspectes fonamentals del llenguatge musical i l’harmonia; desenvolupar la tècnica instrumental, capacitat per saber-la adequar a les exigències tècniques i interpretatives; desenvolupar l’oïda interna com a base de l’afinació, l’audició
harmònica, la creació i la interpretació; adquirir capacitat d’anàlisi i valoració de la qualitat musical; cultivar un
caràcter artístic propi que permeti la interpretació individual i coŀlectiva, a partir del coneixement del patrimoni
musical.
Proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de
la música, orientant-los i preparant-los per a estudis superiors.

Ensenyaments de grau professional de dansa
Proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat. Garantir la qualificació dels futurs professionals de
la dansa, orientant-los i preparant-los per a estudis superiors.
Capacitar l’alumnat per conèixer l’evolució històrica i estètica de la dansa, formar un criteri estètic propi, aprendre a optimar el temps i els esforços, emprar la terminologia correctament i aplicar les tècniques per aconseguir una interpretació artística de qualitat.

ORGANITZACIÓ

Ensenyaments de grau professional de música
S’estructuren en un grau de sis cursos acadèmics de durada.
El grau pot tenir entre 1.110, 1.170 i 1.290 hores lectives, segons l’àrea i l’especialitat que es cursa.

Ensenyaments de grau professional de dansa
S’estructuren en un grau de sis cursos acadèmics de durada.
El grau té 3.867,5 hores lectives, independentment de l’especialitat que es cursa.

CONTINGUTS

El currículum dels ensenyaments de grau professional de música o dansa s’estructura en assignatures o matèries comunes, d’especialitat i optatives.

Ensenyaments de grau professional de música
Les assignatures optatives són les que determina el centre amb les hores de lliure disposició. Entre les assignatures optatives de cada centre hi ha d’haver, com a mínim:
— Educació corporal
— Història de la música
— Música i noves tecnologies

Ensenyaments de grau professional de dansa
Les assignatures optatives són les que determina el centre amb les hores de lliure disposició, per tal de configurar un currículum propi.
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S’HI POT
ACCEDIR
DES DE…

Ensenyaments de grau professional de música
Accés al primer curs
— Superar una prova específica d’accés que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova
consta de dos exercicis: llenguatge musical i instrument. Aquesta prova té la finalitat de comprovar el grau
de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa.
Accés als altres cursos
— Superar una prova específica que elabora cada centre. Aquesta prova consta de llenguatge musical
o harmonia (depenent del curs) i instrument. L’alumnat ha de demostrar posseir la maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat necessaris per cursar amb aprofitament el curs corresponent.

Ensenyaments de grau professional de dansa
Accés al primer curs
— Superar una prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova té la finalitat de comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per
iniciar els estudis en aquesta etapa.
Accés a altres cursos
— Superar una prova específica d’accés composta per diverses parts. L’alumnat ha de demostrar posseir la
maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat necessaris per cursar amb aprofitament el curs corresponent.

ALTRES

Simultaneïtat/vinculació dels estudis de música o dansa amb l’ensenyament de batxillerat. L’alumnat que estigui cursant batxillerat i, simultàniament, cursi estudis de música o dansa en conservatoris o centres professionals, pot
soŀlicitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’acord amb la normativa vigent en el moment de la sol·licitud.
Ensenyaments integrats de música o dansa.
Aquests ensenyaments integren els ensenyaments de primària i secundària amb els ensenyaments de música
o dansa. L’objectiu és facilitar a l’alumnat la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música
o dansa i els de règim general. Per aquest motiu, la integració afecta els espais, els horaris i el currículum. Per
accedir als centres integrats, s’ha de superar una prova relativa a les aptituds artístiques.
Els continguts que s’imparteixen corresponen als nivells educatius següents:
Ensenyaments de primària + ensenyaments elementals i no reglats de música o dansa.
Institut Escola Artístic Oriol Martorell / Escolania de Montserrat (només música).
Ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) + ensenyaments de grau professional de música o dansa.
Institut Escola Artístic Oriol Martorell (els 4 primers cursos acadèmics del grau professional).
Escolania de Montserrat (els 2 primers cursos acadèmics del grau professional de música).
Ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) + ensenyaments de grau professional de dansa
EESA/CPD-Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona (els 4 primers cursos acadèmics del grau professional).
Ensenyaments de batxillerat d’arts (via arts escèniques, música i dansa) + ensenyaments de grau professional de música o dansa (els 2 darrers cursos acadèmics, 5è i 6è curs del grau professional).
Institut Escola Artístic Oriol Martorell.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Ensenyaments de grau professional de música
Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de grau professional de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de
grau professional i se’n regula la prova d’accés.

Ensenyaments de grau professional de dansa
Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de
grau professional de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau
professional i se’n regula la prova d’accés.

Simultaneïtat d’estudis
Reial decret 242/2009, del 27 de febrer, pel qual s’estableixen les convalidacions dels ensenyaments professionals de música i dansa i l’ensenyament de secundària obligatòria i batxillerat.

TITULACIÓ

Ensenyaments de grau professional de música
— Títol professional de música en l’especialitat cursada

Ensenyaments de grau professional de dansa
— Títol professional de dansa en l’especialitat cursada

DÓNA
ACCÉS A…
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NIVELLS EDUCATIUS

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
QUÈ ÉS?

Són ensenyaments artístics dins el sistema educatiu i formen part de l’educació superior. Estan adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i són equivalents a tots els efectes a les titulacions universitàries oficials.
Aquests ensenyaments s’estructuren en els nivells educatius següents:
Ensenyaments artístics de títol superior
Ensenyaments artístics de màster
Estudis de doctorat propis dels ensenyaments artístics, mitjançant convenis amb les universitats.
Aquests ensenyaments s’agrupen en diversos àmbits i cada un inclou diferents especialitats. A continuació, es
presenta la classificació dels àmbits d’aquests ensenyaments:
Música

Conservació i restauració de béns culturals

Dansa

Disseny

Art dramàtic
Cada àmbit inclou especialitzacions el contingut de les quals està desplegat en l’apartat «Àmbits disciplinaris
i continguts curriculars».

FINALITATS

La formació qualificada de professionals en els àmbits de la música, la dansa, l’art dramàtic, la conservació i
restauració de béns culturals i el disseny.

Ensenyaments artístics de títol superior
Capacitar l’alumnat d’una formació general, en una disciplina o en diverses, i d’una formació orientada a la
preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.

Ensenyaments artístics de màster
Capacitar l’alumnat 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.

ORGANITZACIÓ

Ensenyaments artístics de títol superior
Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos acadèmics. Cada curs acadèmic
inclou 60 crèdits ECTS. Es desenvolupa durant un mínim de 36 setmanes i un màxim de 40 setmanes. El nombre mínim d’hores lectives per crèdit ECTS és de 25 h i el màxim és de 30 h. Total d’hores lectives per curs
acadèmic: entre 1.500 i 1.800 hores.

Ensenyaments artístics de màster
Comprenen entre 60 i 120 crèdits ECTS distribuïts en 1 i 2 cursos acadèmics, respectivament. Cada curs
acadèmic inclou 60 crèdits ECTS. El nombre mínim d’hores lectives per crèdit ECTS és de 25 h i el màxim és de
30 h. Total d’hores lectives per curs acadèmic: entre 1.500 i 1.800 hores.

CONTINGUTS

Ensenyaments artístics de títol superior
El pla d’estudis conté tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat ha d’adquirir. Aquest s’estructura en
matèries de formació bàsica pròpies del seu àmbit, matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i el treball final.

Ensenyaments artístics de màster
El pla d’estudis conté tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat ha d’adquirir. Aquest s’estructura en
matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i el treball fi de màster.

S’HI POT
ACCEDIR
DES DE…

Ensenyaments artístics de títol superior
Accés amb requisits acadèmics:
— Tenir el títol de batxiller i superar una prova específica d’accés.
Accés sense requisits acadèmics:
— Superar una prova de maduresa relacionada amb els objectius de batxillerat i superar una prova
específica d’accés. Cal tenir com a mínim 19 anys, i 16 anys en els casos dels ensenyaments superiors de
música o dansa.

Ensenyaments artístics de màster
— Títol superior en ensenyaments artístics
— Títol de graduat universitari
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MODALITAT
DE FORMACIÓ

Opció presencial
Opció semipresencial
Opció a temps complert
Opció a temps parcial
Opció virtual
El Departament d’Ensenyament estableix els criteris generals per al desenvolupament d’aquestes modalitats.

ALTRES

Estudis de doctorat propis dels ensenyaments artístics
Mitjançant convenis amb les universitats, es poden organitzar estudis de doctorat propis dels ensenyaments
artístics, amb la finalitat d’oferir una formació avançada en les tècniques d’investigació, que poden incorporar
cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora, i incloure l’elaboració i presentació
de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d’investigació.
Aquests convenis han d’incloure els requisits d’accés i d’admissió, i les condicions per a l’execució i elaboració
de la tesi doctoral i la seva adequació a les particularitats dels ensenyaments artístics superiors, entre les quals
es podrà considerar la interpretació i la creació.
Aquests convenis han de garantir l’obertura a l’ampli ventall de la recerca humanística, científica o tècnica
sobre les arts, i a la recerca performativa o sobre la pràctica artística.
Títols no oficials o no reglats establerts pel Govern de la Generalitat
Aquests títols no tenen efectes acadèmics, però sí que tenen efectes professionals en el territori de Catalunya,
i permeten a l’alumnat accedir al món laboral.
Títols superiors no oficials o no reglats
Aprovats pel Govern de la Generalitat, han de respondre a necessitats de qualificació que no es poden atendre
amb els títols superiors establerts pel Govern de l’Estat.
Títols no oficials o no reglats de màster
Aprovats pel conseller o consellera del Departament d’Ensenyament, han de respondre a un interès experimental o bé a propostes de màster diferents de les homologades pel Ministeri competent en la matèria educativa.
La denominació dels títols no oficials o no reglats no pot ser igual que la dels títols estatals ni induir a confusió
amb aquests.
Els títols no oficials o no reglats tenen, en el territori de Catalunya, efectes professionals.
En la disposició que crea cada títol es poden determinar els efectes acadèmics que en cada cas procedeixin,
d’acord amb la normativa vigent.
En els títols no oficials o no reglats que s’expedeixin, i en les certificacions corresponents, s’ha de fer constar el
caràcter de títol propi de la Generalitat de Catalunya i la seva validesa limitada a Catalunya.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

El Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats
per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

TITULACIÓ

Ensenyaments artístics de títol superior

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.

— Títol superior de l’àmbit i de l’especialitat corresponent dels ensenyaments artístics, equivalent a
un grau universitari

Ensenyaments artístics de màster
— Títol de màster en ensenyaments artístics, seguit de la denominació específica del títol

DÓNA
ACCÉS A…

Ensenyaments artístics de títol superior
Ensenyaments artístics de màster
Ensenyaments universitaris oficials de màster
Món laboral

Ensenyaments artístics de màster
Estudis de doctorat propis dels ensenyaments artístics
Ensenyaments de doctorat
Món laboral
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ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS
QUÈ ÉS?

Són ensenyaments de règim general dins el sistema educatiu, formen part de l’educació superior i les seves
titulacions estan adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
Aquests ensenyaments s’estructuren en tres cicles:
Primer cicle: ensenyaments universitaris oficials de grau
Segon cicle: ensenyaments universitaris oficials de màster
Tercer cicle: ensenyaments de doctorat
En l’àmbit general, aquests ensenyaments s’agrupen en 5 branques de coneixement, i cada branca s’estructura
per matèries bàsiques diferents que les defineixen. A continuació, es presenta la selecció de les branques de
coneixement en relació amb els ensenyaments artístics:
Arts i humanitats
Ciències socials i jurídiques
Enginyeria i arquitectura

FINALITATS

Ensenyaments universitaris oficials de grau
Capacitar l’alumnat d’una formació general, en una disciplina o en diverses, orientada a la preparació per a
l’exercici d’activitats de caràcter professional.

Ensenyaments universitaris oficials de màster
Capacitar l’alumnat 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.

Ensenyaments de doctorat
Proporcionar a l’alumnat l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de
qualitat. Capacitar l’alumnat d’una formació avançada en les tècniques d’investigació. Aquests ensenyaments
poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i incloure l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d’investigació.

ORGANITZACIÓ

Ensenyaments universitaris oficials de grau
Els graus que comprenen un total de 180 crèdits ECTS distribuïts en un període mínim de tres anys
acadèmics. Els graus que comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en un període mínim de quatre
cursos acadèmics. Cada curs acadèmic inclou 60 crèdits ECTS. Es desenvolupa durant un mínim de 36 setmanes i un màxim de 40 setmanes. El nombre mínim d’hores lectives per crèdit ECTS és de 25 h i el màxim és de
30 h. Total d’hores lectives per curs acadèmic: entre 1.500 i 1.800 h.

Ensenyaments universitaris oficials de màster
Els màsters que comprenen un total de 60 crèdits ECTS distribuïts en un període d’1 any acadèmic. Els màsters que
comprenen entre 60 i 120 crèdits ECTS distribuïts en un període de 2 anys acadèmics. El nombre mínim d’hores
lectives per crèdit ECTS és de 25 h i el màxim és de 30 h. Total d’hores lectives per curs acadèmic: entre 1.500 i 1.800 h.

Ensenyaments de doctorat
La formació i l’activitat investigadora d’aquests ensenyaments no requereixen la seva estructuració en crèdits ECTS. La durada d’aquests estudis és d’un màxim de 3 anys a temps complet, o d’un màxim de 5 anys
a temps parcial. Si, transcorregut l’esmentat termini de tres anys, no s’ha presentat la soŀlicitud de dipòsit de
la tesi, la comissió responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que,
excepcionalment, es podria ampliar a un altre d’addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat. En el cas d’estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per dos anys
més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar a un altre any addicional.

CONTINGUTS

Ensenyaments universitaris oficials de grau
El pla d’estudis conté tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat ha d’adquirir. Aquest s’estructura en
aspectes bàsics de la branca de coneixement, matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i el treball fi de grau.

Ensenyaments universitaris oficials de màster
El pla d’estudis conté tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat ha d’adquirir. Aquest s’estructura en
matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i el treball fi de
màster.
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Ensenyaments de doctorat
Els continguts d’aquests ensenyaments s’organitzen a través del programa de doctorat, un conjunt d’activitats
que condueixen a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor.
Aquest programa té per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i ha
d’establir els procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de tesis doctorals.

S’HI POT
ACCEDIR
DES DE…

Ensenyaments universitaris oficials de grau
Estar en possessió del títol de batxiller i superar les proves d’accés a la universitat (PAU)
Títol de tècnic superior de formació professional
Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny

Ensenyaments universitaris oficials de màster
Títol oficial de grau (o equivalent)
Títol superior d’ensenyaments artístics equivalent al títol oficial grau

Ensenyaments de doctorat
Títol oficial de grau (o equivalent)
Títol superior d’ensenyaments artístics equivalent al títol oficial grau
Títol de màster universitari
Títol de màster en ensenyaments artístics
En qualsevol cas, haver superat en el conjunt d’ensenyaments universitaris oficials un mínim de 300 crèdits ECTS.

MODALITAT
DE FORMACIÓ

Opció presencial
Opció semipresencial
Opció a temps complert
Opció a temps parcial
Opció virtual

ALTRES

Títols universitaris oficials
Implantats per la universitat, avaluats per les agències de qualitat (AQU Catalunya) i amb la planificació aprovada pel Departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya. Aquests títols tenen
caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a
la realització d’activitats de caràcter professional regulades d’acord amb la normativa que en cada cas sigui
aplicable.
Títols i diplomes no oficials o no reglats i estudis de postgrau
La universitat pot establir ensenyaments per a l’obtenció de títols i diplomes no oficials o no reglats, adreçats a
l’especialització, a l’actualització de coneixements i, en general, a la formació al llarg de la vida de les persones.
Correspon al Consell Social, amb l’informe previ vinculant del Consell de Govern, aprovar la creació i la supressió d’ensenyaments que condueixin a l’obtenció de títols i diplomes no oficials o no reglats.
Les facultats i escoles, l’escola de postgrau, els departaments, instituts i altres centres de recerca poden proposar estudis de postgrau encaminats a la formació d’especialistes. Aquests ensenyaments es poden considerar
de formació especialitzada, la seva durada és variada i es poden classificar en:
— Títols no oficials o no reglats
— Diplomes no oficials o no reglats
— Màsters no oficials o no reglats
— Postgraus
— Altres cursos d’especialització
Doctorat industrial
Aquests ensenyaments tenen per objectiu contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, captar talent i formar doctors per a les empreses dins de projectes d’R+D+I.
En el procés d’aquests ensenyaments, l’element essencial és el projecte de recerca estratègic de l’empresa, en
el qual el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que és
l’objecte d’una tesi doctoral.

Proposta de formació dual en educació superior
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) impulsa la introducció de la formació dual, un sistema
de formació orientat a la professionalització. Es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges
en un entorn acadèmic i en un entorn professional. Permet la preparació d’una titulació al mateix temps que
s’adquireix una sòlida experiència professional que es beneficia dels dos entorns de formació. L’interès de la
formació dual resideix en el fet que l’empresa no es redueix només a ser el lloc on es consoliden els coneixements teòrics, sinó que facilita les situacions experimentals que afavoreixen l’adquisició de les competències.
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LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel
qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació (MECES), i 1393/2007, de 29 d’octubre,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

TITULACIÓ

Ensenyaments universitaris oficials de grau
Títol de graduat, amb la denominació específica que figuri en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Ensenyaments universitaris oficials de màster
Títol de màster universitari, amb la denominació específica que figuri en el Registre d’Universitats, Centres
i Títols (RUCT).

Ensenyaments de doctorat
Títol de doctor, amb la denominació que figuri en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

DÓNA
ACCÉS A…

Ensenyaments universitaris oficials de grau
Ensenyaments universitaris oficials de màster
Món laboral

Ensenyaments universitaris oficials de màster
Ensenyaments de doctorat
Món laboral

Ensenyaments de doctorat
Recerca
Món laboral
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Quadre comparatiu de les característiques bàsiques dels estudis reglats relacionats
amb els ensenyaments artístics i l’educació de règim general relacionada

BATXILLERAT
D’ARTS

FP CICLE
FORMATIU DE
GRAU MITJÀ

FP CICLE
FORMATIU
DE GRAU
SUPERIOR

ENSENYAMENTS
PROF. D’ARTS
PLÀSTIQUES I
DISSENY. CICLE
FORMATIU DE
GRAU MITJÀ

ENSENYAMENTS
PROF. D’ARTS
ENSENYAMENTS
PLÀSTIQUES I
DE GRAU PROF.
DISSENY. CICLE
DE MÚSICA
FORMATIU DE
GRAU SUPERIOR

TITULACIÓ

Títol de batxiller

Títol de tècnic

Títol de tècnic superior

Títol de tècnic d’arts plàstiques
i disseny

Títol de tècnic superior d’arts
plàstiques i disseny

Títol professional de música
en l’especialitat cursada, doble
especialitat o doble instrument

ORGANITZACIÓ

2 cursos acadèmics
2.200 hores lectives
30 hores lectives setmanals

Pot ser:
1 curs acadèmic; entre 1.300 i
1.400 hores lectives
2 cursos acadèmics; entre 1.700
i 2.000 hores lectives

Pot ser:
1 curs acadèmic; entre 1.300 i
1.400 hores lectives
2 cursos acadèmics; entre 1.700
i 2.000 hores lectives

Pot ser:
1 curs acadèmic; 950 hores
lectives
2 cursos acadèmics; 1.600
hores lectives

2 cursos acadèmics; entre 1.800
i 1.950 hores lectives

6 cursos acadèmics
El grau pot tenir entre 1.110,
1.170 i 1.290 hores lectives,
segons l’àrea i l’especialitat que
es cursa.

MODALITAT
DE FORMACIÓ

Presencial
A distància
Diürn
Nocturn

Presencial
Semipresencial
A distància

Presencial
Semipresencial
A distància

Presencial

Presencial

Presencial

CONTINGUTS

Matèries comunes, matèries de
modalitat i matèries optatives;
treball de recerca

Mòduls professionals, unitats
formatives i formació pràctica
en centres de treball

Mòduls professionals, unitats
formatives i formació pràctica
en centres de treball

Mòduls professionals, unitats
formatives i formació pràctica
en empreses, estudis i tallers
(centres de treball)

Mòduls professionals, unitats
formatives i formació pràctica
en empreses, estudis i tallers
(centres de treball)

Matèries o assignatures
comunes, d’especialitat i
optatives

ACCÉS ALS
ENSENYAMENTS

Graduat en ESO (GESO)
Tècnic
Tècnic superior

Accés directe (requisits
acadèmics):
Graduat en ESO (GESO)
Tècnic o tècnic auxiliar
Curs específic (CAM)
Títol per accedir a un cicle
formatiu de grau superior

Accés directe:
Títol de batxillerat
Tècnic superior o especialista
Haver superat el segon curs
de batxillerat de qualsevol
modalitat experimental
Curs específic (CAS)
Titulació universitària

Accés directe (requisits
acadèmics):
Tècnic o tècnic superior d’arts
plàstiques i disseny
Haver superat cursos comuns
d’arts aplicades i oficis artístics

Accés directe (requisits
acadèmics):
Títol de batxillerat (modalitat
d’arts)
Títol de batxillerat d’altres
modalitats (haver cursat 3
matèries d’arts plàstiques,
imatge i disseny)
Títol de graduat en arts
aplicades i oficis artístics
Tècnic superior de formació
professional d’una família
equivalent a una d’arts
plàstiques i disseny

Accés al primer curs:
Prova específica d’accés
regulada pel Departament
d’Ensenyament

Com s’organitza?

Com es poden cursar
els ensenyaments?

Competències que
aporta a l’alumnat

Titulació necessària
per cursar els estudis

Accés no directe (sense
requisits acadèmics):
Prova d’accés regulada pel
Departament d’Ensenyament

Accés no directe (sense
requisits acadèmics):
Prova d’accés regulada pel
Departament d’Ensenyament

Accés no directe (sense
requisits acadèmics):
Prova d’accés regulada pel
Departament d’Ensenyament

Accés a altres cursos:
Prova específica d’accés
elaborada pel centre
corresponent

Accés no directe (sense
requisits acadèmics):
Prova d’accés regulada pel
Departament d’Ensenyament

CONTINUÏTAT
DELS
ENSENYAMENTS

Ensenyaments
universitaris de grau (superades
les PAU)
Ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny (cicle
formatiu grau superior)
Ensenyaments artístics
superiors (superada la prova
d’accés)
Món laboral

Batxillerat
Cicle formatiu de grau superior
(superada la prova d’accés)
Món laboral

Ensenyaments universitaris
de grau
Món laboral

Batxillerat
Ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny (cicle
formatiu grau superior)
Món laboral

Ensenyaments universitaris
de grau
Ensenyaments artístics
superiors de disseny, i
conservació i restauració de
béns culturals
Món laboral

Ensenyaments
artístics superiors (prova
d’accés)
Món laboral

PARTICULARITATS

Simultaneïtat o vinculació amb
els ensenyaments de grau
professional de música o dansa

Formació dual

Formació dual

Títols no oficials o no reglats
(establerts pel Departament
d’Ensenyament)

Títols no oficials o no reglats
(establerts pel Departament
d’Ensenyament)

Simultaneïtat o vinculació amb
els ensenyaments de batxillerat
d’arts

Títol de tècnic de la Generalitat

Títol de tècnic superior
de la Generalitat

Ensenyaments integrats de
música

Reial decret 596/2007, de 4
de maig, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels
ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny.

Reial decret 596/2007, de 4
de maig, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels
ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny.

Decret 28/2014, de 4 de març,
d’ordenació general dels
ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny,
i de modificació del decret
284/2011, d’1 de març,
d’ordenació general de la
formació professional inicial.

Decret 28/2014, de 4 de març,
d’ordenació general dels
ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny, i
de modificació del Decret
284/2011, d’1 de març,
d’ordenació general de la
formació professional inicial.

Reial decret 1577/2006, de
22 de desembre, pel qual es
fixen els aspectes bàsics del
currículum dels ensenyaments
de grau professional de
música regulats per la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

A quins ensenyaments
es pot accedir
amb el títol?

Ensenyaments integrats de
música o dansa

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 1467/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’estableix
l’estructura del batxillerat i se’n
fixen els ensenyaments mínims.
Decret 142/2008, de 15 de
juliol, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments
del batxillerat.
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Reial decret 1538/2006, de
15 de desembre, pel qual
s’estableix l’ordenació general
de la formació professional del
sistema educatiu (disposició
derogatòria).

Reial decret 1538/2006, de
15 de desembre, pel qual
s’estableix l’ordenació general
de la formació professional del
sistema educatiu (disposició
derogatòria).

Decret 284/2011, d’1 de març,
d’ordenació general de la
formació professional inicial.

Decret 284/2011, d’1 de març,
d’ordenació general de la
formació professional inicial.

Decret 25/2008, de 29 de
gener, pel qual s’estableix
l’ordenació curricular dels
ensenyaments de música de
grau professional i se’n regula la
prova d’accés.

NIVELLS EDUCATIUS

ENSENYAMENTS
DE GRAU PROF.
DE DANSA

2.2

ENSENYAMENTS ENSENYAMENTS
ENSENYAMENTS ENSENYAMENTS ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS
ARTÍSTICS
UNIVERSITARIS UNIVERSITARIS UNIVERSITARIS
DE TÍTOL
OFICIALS
DE GRAU
DE MÀSTER
DE DOCTORAT
SUPERIOR
DE MÀSTER

Títol professional de dansa en
l’especialitat cursada

Títol superior de l’especialitat
corresponent adaptat a l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior,
que equival a un grau universitari.

Títol de màster en
ensenyaments artístics, seguit
de la denominació específica
del títol

Títol de grau universitari

Títol de màster universitari

Títol de doctor

TITULACIÓ

6 cursos acadèmics
3867,5 hores lectives
Horari setmanal segons el curs
i el projecte de centre

Pot ser:
1 curs acadèmic; entre 1.300 i
1.400 hores lectives
2 cursos acadèmics; entre 1.700
i 2.000 hores lectives

Pot ser:
1 curs acadèmic; entre 1.300 i
1.400 hores lectives
2 cursos acadèmics; entre 1.700
i 2.000 hores lectives

Pot ser:
1 curs acadèmic; 950 hores
lectives
2 cursos acadèmics; 1.600
hores lectives

2 cursos acadèmics; entre 1.800
i 1.950 hores lectives

6 cursos acadèmics; el grau pot
tenir entre 1.110, 1.170 i 1.290
hores lectives, segons l’àrea i
l’especialitat que es cursa.

ORGANITZACIÓ

Presencial

Presencial
Semipresencial
Temps complet
Temps parcial

Presencial
Semipresencial
Temps complet
Temps parcial

Presencial
A distància

Presencial
A distància

Temps complet
Temps parcial

MODALITAT
DE FORMACIÓ

Matèries o assignatures
comunes, d’especialitat i
optatives

Matèries de formació bàsica,
matèries obligatòries, matèries
optatives, pràctiques externes,
treball fi de grau

Matèries de formació bàsica,
matèries obligatòries, matèries
optatives, pràctiques externes,
treball fi de màster

Matèries de formació bàsica,
matèries obligatòries, matèries
optatives, pràctiques externes,
treball fi de grau

Matèries de formació bàsica,
matèries obligatòries, matèries
optatives, pràctiques externes,
treball fi de màster

Programa de doctorat,
supervisió i seguiment del
doctorand, direcció de tesi,
tesi doctoral

CONTINGUTS

Accés al primer curs:
Prova específica d’accés
regulada pel Departament
d’Ensenyament

Accés directe (requisits
acadèmics):
Títol de batxillerat
+
Superar una prova específica
d’accés

Títol superior d’ensenyaments
artístics
Títol de grau universitari

Títol de batxillerat + PAU
Títol de tècnic superior de
formació professional
Títol de tècnic superior d’arts
plàstiques i disseny

Títol de grau universitari
Títol superior d’ensenyaments
artístics

Títol de grau universitari o
títol superior d’ensenyaments
artístics
+
Títol de màster universitari
o títol de màster en
ensenyaments artístics

ACCÉS ALS
ENSENYAMENTS

Ensenyaments de màster
universitari
Ensenyaments artístics
de màster
Món laboral

Ensenyaments de doctorat
Món laboral

Recerca
Món laboral

CONTINUÏTAT
DELS
ENSENYAMENTS

Accés a altres cursos:
Prova específica d’accés

Com s’organitza?

Com es poden cursar
els ensenyaments?

Competències que
aporta a l’alumnat

Titulació necessària per
cursar els estudis

Accés no directe (sense
requisits acadèmics):
Prova específica d’accés

Ensenyaments
artístics superiors (prova
d’accés)
Món laboral

Ensenyaments artístics
de màster
Ensenyaments de màster
universitari
Món laboral

Estudis de doctorat
Món laboral

A quins ensenyaments
es pot accedir
amb el títol?
Simultaneïtat o vinculació amb
els ensenyaments de batxillerat
d’arts
Ensenyaments integrats
de dansa

Reial decret 85/2007, de 26
de gener, pel qual es fixen els
aspectes bàsics del currículum
dels ensenyaments de grau
professional de dansa regulats
per la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació.
Decret 24/2008, de 29 de
gener, pel qual s’estableix
l’ordenació curricular dels
ensenyaments de dansa de
grau professional i se’n regula la
prova d’accés.

Títols no oficials o no reglats
(proposats pels centres i
establerts pel Departament
d’Ensenyament)

Títols no oficials o no reglats
(proposats pels centres i
establerts pel Departament
d’Ensenyament)

Títol superior

Títol de màster

El Reial decret 1614/2009,
de 26 d’octubre, que estableix
l’ordenació dels ensenyaments
artístics superiors regulats per
la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació.

El Reial decret 1614/2009,
de 26 d’octubre, que estableix
l’ordenació dels ensenyaments
artístics superiors regulats per
la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació.

Decret 85/2014, de 10 de juny,
dels ensenyaments
artístics superiors.

Decret 85/2014, de 10 de juny,
dels ensenyaments
artístics superiors.

Títol no oficial o no reglat
(proposat i establert per la
mateixa universitat)

Títol no oficial o no reglat
(proposat i establert per la
mateixa universitat)

Formació dual en educació
superior

Màster no oficial o no reglat
Postgrau
Diploma

Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.

Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.

Reial decret 96/2014, de 14 de
febrer, pel qual es modifiquen
els reials decrets 1027/2011,
de 15 de juliol, pel qual
s’estableix el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l’Educació
(MECES), i 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.

Reial decret 96/2014, de 14 de
febrer, pel qual es modifiquen
els reials decrets 1027/2011,
de 15 de juliol, pel qual
s’estableix el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l’Educació
(MECES), i 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.

Entre altres denominacions
Mitjançant convenis amb
les universitats, es poden
organitzar estudis de doctorat
no oficials o no reglats dels
ensenyaments artístics.

PARTICULARITATS

Doctorat industrial.
Reial decret 99/2011, de 28
de gener, pel qual es regulen
els ensenyaments oficials de
doctorat.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

95

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

Centres i institucions

2.3

En aquest apartat, abordem el sistema educatiu des del punt de vista dels centres educatius que són, dins el
sistema, els encarregats de desplegar l’acció educativa amb l’alumnat. Es fa una descripció del camp a partir de
tres aproximacions: una cartografia de tots els centres educatius vinculats als ensenyaments artístics, una descripció tipològica dels diferents models de centres i, en darrer terme, descrivim els dos models de governança
dels centres educatius, un d’estretament vinculat al Departament d’Ensenyament i l’altre a la Universitat, i que
integren a Catalunya l’Espai d’Educació Superior Europeu.
Tots els centres educatius es poden classificar en relació a un seguit d’aspectes que queden reflectits en el seu
marc normatiu. És en aquest marc normatiu on es defineixen les diferents tipologies de centre, la seva relació
amb els nivell educatius i els usos que se’n farà. Per tenir autoritzada la seva activitat educativa, el centre ha
d’estar sota la titularitat d’un ajuntament, diputació o del Departament d’Ensenyament; està reconegut com
a Universitat o adscrit, vinculat o relacionat a una; o bé ser un centre autoritzat per l’Administració. En darrer
terme, podem distingir entre centres públics i centres privats..
La cartografia recull i presenta en llistes, en primer lloc, tots els centres que fan batxillerat artístic, així com els
centres que fan la formació professional de les famílies seleccionades i les formacions professionals artístiques.
En segon lloc, també presenta un recull d’universitats, escoles adscrites i centres d’ensenyament d’educació
superior. En aquest cas, l’objectiu és mostrar la complexitat de l’oferta educativa i els serveis i projectes que
s’hi poden desenvolupar. La informació està conformada per un seguit de fitxes en les quals, a més de l’oferta
acadèmica relacionada amb ensenyaments artístics, hi ha una selecció de les infraestructures i els serveis més
significatius, com també la recerca vinculada amb l’àmbit artístic i una selecció dels grups de recerca.
L’aproximació tipològica que fem té l’objectiu de destacar-ne dos aspectes. D’una banda, constatar la relació
entre els nivells educatius i l’àmbit disciplinari, i com això determina les condicions espacials i d’infraestructura
dels equipaments. De l’altra, subratllar que, més enllà de la seva condició d’equipaments, els centres són, sobretot, un projecte educatiu i una forma d’organització.
També s’ incorpora un resum dels aspectes regulats en relació amb cada tipologia de centre i que afecten tant
les condicions materials de les infraestructures com les ràtios d’alumnat per aula o les condicions laborals del
professorat.
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CENTRES I INSTITUCIONS

Tipologies d’equipaments i centres
En línia

En línia
Pb Pr

Pb Pr

Pb Pr

Centre
d’ensenyaments
integrats de
secundària,
música /dansa

Institut

Centre de formació
professional

Institut escola

Institut i altres
denominacions

Pb Pr

Pb Pr

Conservatori
professional de música

Conservatori
professional de dansa

Centre autoritzat
d’ensenyaments
artístics professionals
de música

Centre autoritzat
d’ensenyaments
artístics professionals
de dansa

Centre autoritzat
d’ensenyaments
artístics professionals
d’arts plàstiques i
disseny

FORMACIÓ PROFESSIONAL

BATXILLERAT

Pb Pr

Escola d’art

FORMACIÓ PROFESSIONAL ARTÍSTICA ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE GRAU PROFESSIONAL

Pb Pr

Pb Pr

Pb Pr

Pb Pr

Pr

Escola superior de
disseny

Centre autoritzat
d’ensenyaments
artístics superiors en
música

Conservatori superior
de dansa

Conservatori superior
d’art dramàtic

Escola superior de
dansa

Escola superior d’art
dramàtic

Escola superior
de conservació i
restauració de béns
culturals

Escola superior de
música
EDUCACIÓ SUPERIOR

En línia

En línia

Pb Pr

Universitat
Pb Pr
Departament
Parcs científics
Observatoris
Grup de recerca
Instituts
Facultat
Càtedra

Llegenda
Centre docent
d’educació
superior adscrit a la
universitat

Pb PÚBLIC
Pr PRIVAT

UNIVERSITAT
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Cartografia
CENTRES QUE IMPARTEIXEN BATXILLERATS ARTÍSTICS
ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY
PROVÍNCIA DE BARCELONA
Escola Jesús i Maria

Barcelona

Institut Investigador Blanxart

Terrassa

Betània-Patmos

Barcelona

Institut Jaume Mimó

Cerdanyola del Vallès

Casp-Sagrat Cor de Jesús

Barcelona

Institut Josep Mestres i Busquets

Viladecans

Daina Isard

Olesa de Montserrat

Institut La Serreta

Rubí

EA del Treball

Barcelona

Institut Maria Aurèlia Capmany

Cornellà de Llobregat

EA Massana

Barcelona

Institut Mediterrània

El Masnou

EASD Pau Gargallo

Badalona

Institut Moisès Broggi

Barcelona

El Clot

Barcelona

Institut Olorda

Sant Feliu de Llobregat

Escola Pia d’Igualada

Igualada

Institut Pere Fontdevila

Gironella

Escola Pia de Mataró

Mataró

Institut Pompeu Fabra

Martorell

Escola Pia de Terrassa

Terrassa

Institut Ramon Casas i Carbó

Palau Solità i Plegamans

Europa

Sant Cugat del Vallès

Institut Vallès

Sabadell

Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia

Barcelona

IPSI

Barcelona

GEM

Mataró

Jaume Viladoms

Sabadell

Hamelín - Internacional Laie

Alella

Jesuïtes Gràcia - Kostka

Barcelona

Institució Cultural del CIC

Barcelona

Loreto - Abat Oliba

Barcelona

Institut Alexandre Satorras

Mataró

Mare de Déu de Núria

Barcelona

Institut Angeleta Ferrer i Sensat

Granollers

Maristes La Immaculada

Barcelona

Institut Bellvitge

L’Hospitalet de Llobregat

Proa

Barcelona

Institut Camps Blancs

Sant Boi de Llobregat

Sagrada Família

Sabadell

Institut Can Planas

Barberà del Vallès

Sant Ignasi

Barcelona

Institut de Mollet del Vallès

Mollet del Vallès

Sant Joan Bosco

Barcelona

Institut Dolors Mallafrè i Ros

Vilanova i la Geltrú

Sant Pau

Barcelona

Institut Euclides

Pineda de Mar

SEK-Catalunya

La Garriga

Institut Infanta Isabel d’Aragó

Barcelona

Súnion

Barcelona

PROVÍNCIA DE LLEIDA

PROVÍNCIA DE GIRONA
EASD d’Olot

Olot

EASD Ondara

Tàrrega

Institut Castell d’Estela

Amer

Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia

Lleida

Institut Ramon Coll i Rodés

Lloret de Mar

Institut Joan Brudieu

La Seu d’Urgell

Maristes Girona

Girona

Institut Sant Elm

Sant Feliu de Guíxols

ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA
PROVÍNCIA DE BARCELONA

PROVÍNCIA DE GIRONA

Esart

Sant Cugat

Granès

Barcelona

Institut Baldiri Guilera

El Prat de Llobregat

Institut de Viladecavalls

Viladecavalls

Institut El Castell

Esparraguera

Institut-Escola d’Arts Oriol Martorell

Barcelona

98

Institut Serralarga

Blanes

PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Institut Pons d’Icart

Tarragona

CENTRES I INSTITUCIONS

ARTS PLÀSTIQUES I ARTS ESCÈNIQUES
PROVÍNCIA DE BARCELONA
Escola Pia de Nostra Senyora

Barcelona

Institut Celestí Bellera

Granollers

Institut Ferran Casablancas

Sabadell

Escola d’Arts i Superior de Disseny de Vic

Vic

Institut Gabriel Ferrater i Soler

Reus

Institut Alexandre Deulofeu

Figueres

Institut Joan Mercader

Igualada

Institut Josep Brugulat

Banyoles

Institut Lluís de Peguera

Manresa

Institut La Bisbal

La Bisbal de l’Empordà

Institut Lluís Domènech i Montaner

Canet de Mar

Institut Santiago Sobrequés i Vidal

Girona

Institut Milà i Fontanals

Vilafranca del Penedès

Institut Obert de Catalunya

Barcelona

Institut Poeta Maragall

Barcelona

Institut Ramon Berenguer IV

Santa Coloma de Gramenet

Institut Torre del Palau

Terrassa

Institut Vall d’Hebron

Barcelona

Institut XXV Olimpíada

Barcelona

Institut Antoni de Martí i Franquès

Tarragona

Mare de Déu de les Escoles Pies

Barcelona

Institut Baix Penedès

El Vendrell

Institut Jaume I

Salou

Institut Joaquin Bau

Tortosa

Institut Narcís Oller

Valls

Institut Ramon Berenguer IV

Amposta

Institut Torredembarra

Torredembarra

PROVÍNCIA DE LLEIDA
Institut Màrius Torres

Lleida

PROVÍNCIA DE GIRONA

PROVÍNCIA DE TARRAGONA
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CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (en relació amb l’oferta formativa artística)
BARCELONA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

FAMÍLIA

CEV, Centre de Comunicació, Imatge i So

Barcelona

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Imatge i so

ENTI

Barcelona

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Imatge i so

Escola Oscus

Barcelona

CFGM Laboratori d’imatge

Imatge i so

Escola Pia Balmes

Barcelona

CFGS Desenv. d’aplic. multiplataforma, videojocs i oci digital

Informàtica i comunicacions

Escola Pia Granollers

Granollers

CFGS Desenv. d’aplic. multiplataforma, videojocs i oci digital

Informàtica i comunicacions

Escola Pia Nostra Senyora

Barcelona

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Imatge i so

Escola Professional Salesiana

Barcelona

CFGM Preimpressió digital

Arts gràfiques

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
CFGM Fusteria i moble

Fusta, moble i suro

CFGM Instaŀlació i moblament
Fundació ICEX

Cornellà de Ll.

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Imatge i so

Institut Anna Gironella de Mundet

Barcelona

CFGM Confecció i moda

Tèxtil, confecció i pell

CFGS Vestuari a mida i d’espectacles
CFGS Patronatge i moda
Institut Escola del Treball

Barcelona

CFGM Preimpressió digital

Arts gràfiques

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica
CFGS Disseny i producció editorial
CFGS Producció en indústries d’arts gràfiques
CFGM Fusteria i moble

Fusta, moble i suro

CFGM Instaŀlació i moblament
Institut Mare de Déu de la Mercè

Barcelona

CFGM Vídeo discjòquei i so

Imatge i so

CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius
CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge
CFGS So per a audiovisuals i espectacles
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
Institut Mitjans Audiovisuals

Barcelona

CFGS Caracterització i maquillatge professional

Imatge personal

CFGM Laboratori d’imatge

Imatge i so

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius
CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS So per a audiovisuals i espectacles
Institut Salvador Seguí

Barcelona

CFGS Caracterització i maquillatge professional

Imatge personal

Ites-Ciape

Barcelona

CFGM Vídeo discjòquei i so

Imatge i so

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius
CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS So per a audiovisuals i espectacles
La Salle

Barcelona

CFGM Vídeo discjòquei i so

Imatge i so

Sant Ignasi. Jesuïtes Sarrià

Barcelona

CFGM Laboratori d’imatge

Imatge i so

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius
CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’ imatge
CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
Thuya

Barcelona

CFGS Caracterització i maquillatge professional

Imatge personal

Villar

Barcelona

CFGM Vídeo discjòquei i so

Imatge i so

CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
CFGS So per a audiovisuals i espectacles
Institut Lluís Domènech i Montaner

Canet de Mar

CFGM Confecció i moda (innovació i producció de la moda)

Tèxtil, confecció i pell

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
Institut Esteve Terradas i Illa

Cornellà de Ll.

CFGM Serigrafia artística

Arts aplicades al llibre

CFGM Preimpressió digital

Arts gràfiques

CFGS Disseny i producció editorial
Institut Miquel Martí i Pol

Cornellà de Ll.

CFGM Instaŀlació i moblament

Fusta, moble i suro

CFGS Disseny i moblament
CFGS Disseny i moblament (construccions efímeres i decorats)
Centre d’Estudis Margaret
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CFGS Caracterització i maquillatge professional

Imatge personal
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Institut Guillem Catà

Manresa

CFGM Fusteria i moble

Fusta, moble i suro

La Salle

Mollerussa

CFGM Vídeo discjòquei i so

Imatge i so

Centre de Formació Creatiu i Tècnic
Sabadell

Sabadell

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Imatge i so

CFGM Confecció i moda

Tèxtil, confecció i pell

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
CFGS Patronatge i moda
EFPA

Sabadell

CFGS Vestuari a mida i d’espectacles

Tèxtil, confecció i pell

CFGS Patronatge i moda
Institut Agustí Serra i Fontanet

Sabadell

CFGM Preimpressió digital

Arts gràfiques

CFGS Disseny i producció editorial
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Institut Escola Industrial

Sabadell

CFGM Fusteria i moble

Fusta, moble i suro

CFGM Instaŀlació i moblament
CFGS Disseny i moblament
Antoni Algueró

Sant Just Desvern

CFGM Impressió gràfica

Arts gràfiques

CFGM Postimpressió i acabats gràfics
CFGM Preimpressió digital
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica
CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (packaging)
Institut Santa Eulàlia

Terrassa

CFGS Gràfica publicitària

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGM Vídeo discjòquei i so

Imatge i so

CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge
CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles
Institut de Terrassa

Terrassa

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

Tèxtil, confecció i pell

CFGM Confecció i moda
CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell
Institut Viŀla Romana

La Garriga

CFGM Serigrafia artística

Arts aplicades al llibre

CFGM Fusteria i moble

Fusta, moble i suro

CFGM Instaŀlació i moblament

LLEIDA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

FAMÍLIA

Ilerna

Lleida

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Imatge i so

Institut Caparrella

Lleida

CFGM Preimpressió digital

Arts gràfiques

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
CFGM Laboratori d’imatge
CFGM Vídeo discjòquei i so

Imatge i so

CFGS Iŀluminació, captació i tractament d’imatge
Institut Escola del Treball

Lleida

CFGM Fusteria i moble
CFGM Instaŀlació i moblament

Fusta, moble i suro

CFGM Confecció i moda
Institut Guindàvols

Lleida

CFGS Vestuari a mida i d’espectacles

Tèxtil, confecció i pell

CFGS Patronatge i moda

GIRONA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

FAMÍLIA

Institut Josep Brugulat

Banyoles

CFGM Fusteria i moble

Fusta, moble i suro

CFGM Instaŀlació i moblament
CFGS Disseny i moblament
EGE

Girona

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Imatge i so

CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
Institut La Garrotxa Olot

Olot

CFGM Confecció i moda

Tèxtil, confecció i pell

CFGS Patronatge i moda
Institut Santa Eugènia

Girona

CFGM Impressió gràfica (impressió gràfica i converting)

Arts gràfiques

Teknós

Vic

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Imatge i so

TARRAGONA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

FAMÍLIA

Institut Caŀlípolis

Tarragona

CFGS Caracterització i maquillatge professional

Imatge personal

Institut de l’Ebre

Tortosa

CFGM Preimpressió digital

Arts gràfiques

Institut Pere Martell

Tarragona

CFGM Impressió gràfica

Arts gràfiques

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
CFGS Producció en indústries d’arts gràfiques
CFGM Fusteria i moble

Fusta, moble i suro

CFGM Instaŀlació i moblament
CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

Imatge i so
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CENTRES D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
BARCELONA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

FAMÍLIA

Coŀlegi de Teatre de Barcelona

Barcelona

CFGM Tècniques d’actuació teatral

Teatre

El Timbal, Centre de Form. i Creació Escènica

Barcelona

CFGM Tècniques d’actuació teatral

Teatre

La Casona, Formació Investigació Teatral

Barcelona

CFGM Tècniques d’actuació teatral

Teatre

Escola d’Art Arsenal

Vilafranca

CFGM Assistència al producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGM Assistència al producte gràfic interactiu
CFGS Gràfica audiovisual
CFGS Gràfica impresa
CFGM Procediments de joieria artística

Joieria artística

CFGS Joieria artística
Escola d’Art del Berguedà

Berguedà

CFGM Assistent al producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Fotografia artística
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat

Sant Cugat

CFGS Arquitectura efímera

Disseny d’interiors

CFGM Assistència al producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Animació
CFGS Gràfica impresa
CFGS Gràfica interactiva
CFGS Iŀlustració
Escola d’Art Floral de Catalunya

Sant Cugat

CFGM Arts plàstiques i disseny en floristeria

Art floral

CFGS Arts plàstiques i disseny d’art floral
Escola d’Art la Garriga

La Garriga

CFGM Ebenisteria artística

Arts aplicades a l’escultura

CFGM Mobiliari i ebenisteria
CFGM Assistència producte gràfic interactiu

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Gràfica interactiva

Escola d’Art d’Igualada

Igualada

CFGS Mobiliari i ebenisteria

Disseny industrial

CFGS Mobiliari interiorisme

Disseny industrial

CFGM Assistent al producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Gràfica publicitària
Escola d’Art Illa

Sabadell

CFGM Artesania en cuir

Arts aplicades de l’escultura

CFGS Estilisme indumentària

Arts aplicades a la indumentària

CFGS Gràfica publicitària

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Iŀlustració
Escola d’Art La Industrial

Escola d’Art de Manresa

Barcelona

Manresa

CFGM Decoració ceràmica

Ceràmica artística

CFGS Joieria artística

Joieria d’art

CFGS Iŀlustració

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGM Assistència producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Iŀlustració
Escola d’Art de Terrassa

Terrassa

CFGM Assistència producte gràfic interactiu

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Gràfica publicitària
CFGS Animació. Disseny videojocs i entorns virtuals
CFGS Interiorisme. Projecció direcció obres decoració

Disseny d’interiors

Escola de Circ Rogelio Rivel

Barcelona

CFGM Animació en circ

Circ

Escola Groc

Barcelona

CFGS Assistència al producte gràfic interactiu

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Fotografia
CFGS Gràfica interactiva
Escola d’Art de Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú

CFGM Assistència producte gràfic interactiu

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Animació. Disseny videojocs i entorns virtuals
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Interiorisme. Projecció direcció obres decoració

Disseny d’interiors

Escola Massana Centre d’Art i Disseny

Barcelona

CFGS Art tèxtil

Art tèxtil

EDRA Escola d’Art i Disseny

Rubí

CFGS Projectes i direcció obres interiorisme

Disseny d’interiors

CFGM Disseny gràfic interactiu

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGM Serigrafia artística

Arts aplicades al llibre

CFGM Assistència producte gràfic

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Interiorisme

Disseny d’interiors

Escola d’Art Deià
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Escola d’Art Pau Gargallo

Badalona

CFGS Ceràmica artística

Ceràmica artística

CFGS Arts aplicades escultura

Arts aplicades a l’escultura

CFGS Projectes direcció obres decoració

Disseny d’interiors

CFGM Assistent producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Animació
CFGS Iŀlustració
CFGS Còmic
CFGS Gràfica interactiva
CFGS Gràfica impresa
Escola d’Art Serra i Abella

L’Hospitalet del
Llobregat

CFGM Producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Iŀlustració
CFGS Gràfica audiovisual
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Fotografia
CFGS Animació

Escola d’Art Llotja

Barcelona

CFGM Assistent al producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGM Assistent al producte gràfic interactiu
CFGS Còmic
CFGS Gràfica interactiva
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Iŀlustració
CFGS Aparadorisme

Disseny d’interiors

CFGS Arts aplicades al mur (pintura)

Arts aplicades al mur

CFGS Estilisme d’indumentària

Arts aplicades a la indumentària

CFGS Modelisme i maquetisme

Disseny industrial

CFGS Modelisme industrial
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració

Disseny d’interiors

CFGS Enquadernació artística

Arts aplicades al llibre

CFGS Joieria artística

Joieria d’art

CFGS Gravat i tècniques d’estampació

Arts aplicades al llibre

CFGS Estampacions i tintatges artístics

Tèxtils artístics

CFGS Ceràmica artística

Ceràmica artística

CFGM Talla artística en fusta

Arts aplicades de l’escultura

CFGM Forja artística
CFGM Fosa artística
CFGS Arts aplicades a l’escultura
Escola d’Art de Vic

Vic

CFGS Esmalts artístics al foc sobre metalls

Esmalts artístics

CFGM Assistència producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Gràfica interactiva
CFGS Ceràmica artística

Ceràmica artística

CFGS Arts aplicades al mur

Arts aplicades al mur

CFGS Arquitectura efímera

Disseny d’interiors

CFGS Ceràmica i terrisseria (2x3) *

Ceràmica artística

CFGM Fosa artística

Arts aplicades de l’escultura

* (2x3): un cop finalitzats els dos cursos del CFGS Ceràmica artística, es
pot obtenir també el títol de CFGM Terrisseria cursant un any més.

GIRONA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

FAMÍLIA

Escola Universitària ERAM-CIFOG

Girona

CFGS Realització de projectes audiovisuals i espectacles

Imatge i so

(adscrita a la UdG)

CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius
CFGS Gràfica interactiva

Escola d’Art d’Olot

Olot

CFGS Projectes i direcció obres decoració

Disseny d’interiors

CFGS Iŀlustració

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Fotografia
CFGS Gràfica publicitària
CFGM Revestiments murals

Arts aplicades al mur

CFGS Arts aplicades al mur
CFGS Arts aplicades de l’escultura

Arts aplicades de l’escultura

CFGM Autoedició (assistència al producte gràfic imprès)

Arts aplicades al llibre
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TARRAGONA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

FAMÍLIA

Escola d’Art de Reus

Reus

CFGS Infografia 3D

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració i arquitectura efímera
CFGS Arquitectura efímera

Disseny d’interiors

CFGS Projectes i direcció obres de decoració
Escola Municipal d’Art Esardi

Amposta

CFGS Arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur

Arts aplicades al mur

CFGM Arts plàstiques i disseny assistència al producte gràfic imprès

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Arts plàstiques i disseny gràfica publicitària
Escola d’Art de Móra la Nova
Escola d’Art de Tarragona

Móra la Nova
Tarragona

CFGS Arts plàstiques i disseny en projectes i direcció d’obres de decoració

Disseny d’interiors

CFGM Decoració ceràmica

Ceràmica artística

CFGM Esmaltatge sobre metall

Esmalts artístics

CFGS Animació

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Fotografia
CFGS Iŀlustració
CFGS Gràfica interactiva
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Joieria artística

Joieria artística

CFGS Arts aplicades al mur

Arts aplicades al mur

LLEIDA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

FAMÍLIA

Escola d’Art Aula Municipal de Teatre

Lleida

CFGM Tècniques d’actuació teatral

Teatre

Escola d’Art Leandre Cristòfol

Lleida

CFGS Projectes direcció obres decoració

Disseny d’interiors

CFGS Arquitectura efímera
CFGS Iŀlustració

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Fotografia
CFGS Gràfica publicitària
Escola d’Art Ondara

Tàrrega, Lleida

CFGM Assistent producte gràfic interactiu

Comunic. gràfica i audiovisual

CFGS Gràfica interactiva
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CFGS Ceràmica artística

Ceràmica artística

CFGS Arts aplicades escultura

Arts aplicades a l’escultura

CFGS Art tèxtil

Tèxtil artístic

CFGS Aparadorisme

Disseny d’interiors

CFGM Forja artística

Arts aplicades a l’escultura

CENTRES I INSTITUCIONS

CENTRES D’ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL DE DANSA
BARCELONA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

Centre Prof. Dansa Laie

Alella

Dansa clàssica

EESA/CPD de l’Institut del Teatre

Barcelona

Centre Prof. Dansa Laie

Alella

EESA/CPD de l’Institut del Teatre

Barcelona

Centre Prof. Dansa Laie

Alella

EESA/CPD de l’Institut del Teatre

Barcelona

TARRAGONA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

Centre Prof. Dansa Artemis

Tarragona

Dansa clàssica

Dansa espanyola
Dansa contemporània

Dansa espanyola
Dansa contemporània
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CENTRES D’ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA
BARCELONA

COMARCA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

Conservatori de Música Mestre Joan
Just i Bertran d’Igualada

Anoia

Igualada

Baix elèctric

Guitarra

Trombó

Cant

Guitarra elèctrica

Trompa

Clarinet

Oboè

Trompeta

Fagot

Percussió

Viola

Flauta de bec

Piano

Violí

Flauta travessera

Saxòfon

Violoncel

Cant

Oboè

Trompeta

Clarinet

Percussió

Tuba

Contrabaix

Piano

Viola

Fagot

Saxòfon

Violí

Flauta travessera

Trombó

Violoncel

Guitarra

Trompa

Baix elèctric

Flauta travessera

Trombó

Cant

Guitarra

Trompa

Clarinet

Guitarra elèctrica

Trompeta

Clavicèmbal

Guitarra flamenca

Tuba

Contrabaix

Oboè

Viola

Fagot

Piano

Violí

Flauta de bec

Saxòfon

Violoncel

Acordió

Flauta travessera

Trombó

Arpa

Guitarra

Trompa

Cant

Oboè

Trompeta

Clarinet

Orgue

Tuba

Clavicèmbal

Percussió

Viola

Contrabaix

Piano

Violí

Fagot

Saxòfon

Violoncel

Flabiol i tamborí

Tenora

Flauta de bec

Tible

Acordió

Guitarra elèctrica

Trompeta

Baix elèctric

Guitarra flamenca

Viola

Cant

Percussió

Violí

Clarinet

Piano

Violoncel

Flauta travessera

Saxòfon

Guitarra

Trompa

Conservatori de Música de Manresa

Conservatori de Música de Badalona

Conservatori Municipal de Música
de Barcelona

Centre Autoritzat d’Ensenyaments
Artístics Professionals de Música
Liceu

Bages

Barcelonès

Barcelonès

Barcelonès

Manresa

Badalona

Barcelona

Barcelona

Centre Autoritzat d’Ensenyaments
Artístics Professionals Trémolo
Formació Musical

Barcelonès

Barcelona

Sense informació
disponible

Conservatori de Música Mestre
Montserrat de Vilanova i la Geltrú

Garraf

Vilanova i la Geltrú

Arpa

Oboè

Trompeta

Clarinet

Percussió

Viola

Contrabaix

Piano

Violí

Flauta de bec

Saxòfon

Violoncel

Flauta travessera

Trombó

Guitarra

Trompa

Baix elèctric

Guitarra

Trompa

Cant

Guitarra elèctrica

Trompeta

Clarinet

Oboè

Viola

Contrabaix

Percussió

Violí

Fagot

Piano

Violoncel

Flauta de bec

Saxòfon

Flauta travessera

Trombó

Conservatori de Música de Vic
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Conservatori de Música de Sabadell

Conservatori Municipal de Música
de Sant Cugat del Vallès

Conservatori Municipal de Terrassa

Vallès Occidental

Vallès Occidental

Vallès Occidental

Centre Autoritzat d’Ensenyaments
Artístics Professionals de Música
(CEM)

Vallès Occidental

Centre Autoritzat d’Ensenyaments
Artístics Professionals de Música El
Musical de Bellaterra

Vallès Occidental

Conservatori de Música Josep Maria
Ruera de Granollers

Vallès Oriental

Sabadell

Sant Cugat del Vallès

Terrassa

Terrassa

Cerdanyola del Vallès

Granollers

Acordió

Flauta travessera

Trompa

Cant

Guitarra

Trompeta

Clarinet

Oboè

Viola

Contrabaix

Percussió

Violí

Fagot

Saxòfon

Violoncel

Flauta de bec

Trombó

Cant

Flauta travessera

Trombó

Clarinet

Guitarra

Viola

Fagot

Percussió

Violí

Flauta de bec

Piano

Violoncel

Acordió

Guitarra

Trombó

Cant

Oboè

Trompa

Clarinet

Orgue

Trompeta

Clavicèmbal

Percussió

Viola

Contrabaix

Piano

Violí

Flauta travessera

Saxòfon

Violoncel

Clarinet

Piano

Violoncel

Flauta travessera

Saxòfon

Guitarra

Viola

Flauta travessera

Piano

Viola

Guitarra elèctrica

Trompeta

Violoncel

Percussió

Tuba

Cant

Guitarra

Trompeta

Clarinet

Guitarra elèctrica

Viola

Clavicèmbal

Oboè

Violí

Contrabaix

Percussió

Violoncel

Fagot

Piano

Flauta travessera

Saxòfon

GIRONA

COMARCA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

Centre Autoritzat d’Ensenyaments
Artístics Professionals de l’Escola de
Música de Palafrugell

Baix Empordà

Palafrugell

Flabiol i tamborí

Piano

Trompeta

Flauta travessera

Saxòfon

Violí

Guitarra

Tenora

Conservatori de
Albéniz de Girona

Gironès

Arpa

Guitarra

Trompa

Cant

Oboè

Trompeta

Clarinet

Percussió

Viola

Contrabaix

Piano

Viola de gamba

Fagot

Saxòfon

Violí

Flabiol i tamborí

Tenora

Violoncel

Flauta de bec

Tible

Flauta travessera

Trombó

Música

Isaac

Girona

LLEIDA

COMARCA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

Conservatori de Música de Cervera

Segarra

Cervera

Acordió

Oboè

Trompeta

Cant

Percussió

Viola

Clarinet

Piano

Violí

Contrabaix

Saxòfon

Violoncel

Flauta travessera

Trombó

Guitarra

Trompa

Acordió

Guitarra

Trompa

Cant

Oboè

Trompeta

Clarinet

Percussió

Viola

Contrabaix

Piano

Violí

Fagot

Saxòfon

Violoncel

Flauta travessera

Trombó

Conservatori de Música de Lleida

Segrià

Lleida
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TARRAGONA

COMARCA

UBICACIÓ

ESPECIALITAT

Conservatori de Música de Reus

Baix Camp

Reus

Clarinet

Oboè

Trompa

Contrabaix

Percussió

Trompeta

Fagot

Piano

Viola

Flauta travessera

Saxòfon

Violí

Guitarra

Trombó

Violoncel

Cant

Oboè

Trompeta

Clarinet

Percussió

Tuba

Contrabaix

Piano

Viola

Fagot

Saxòfon

Violí

Flauta travessera

Trombó

Violoncel

Guitarra

Trompa

Clarinet

Piano

Violí

Flauta travessera

Saxòfon

Violoncel

Guitarra

Trompa

Guitarra elèctrica

Viola

Cant

Orgue

Tuba

Clarinet

Percussió

Viola

Contrabaix

Piano

Violí

Fagot

Saxòfon

Violoncel

Flauta travessera

Trombó

Xeremia

Guitarra

Trompa

Oboè

Trompeta

Cant

Guitarra

Clarinet

Instruments de corda polsada Viola

Contrabaix

Oboè

Violí

Fagot

Percussió

Violoncel

Flauta travessera

Piano

Conservatori de Música de Tortosa

Centre Autoritzat d’Ensenyaments
Artístics Professionals de Música
L’Intèrpret

Conservatori de Música de Tarragona

Conservatori de Música de Vila-seca
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Baix Ebre

Tarragonès

Tarragonès

Tarragonès

Tortosa

Tarragona

Tarragona

Vila-seca

Trompa

CENTRES I INSTITUCIONS

Cartografia de centres que imparteixen ensenyaments universitaris
La cartografia següent recull l’oferta de graus, màsters o doctorats relacionats amb els ensenyaments artístics i
propostes transversals, així com la formació especialitzada. Els continguts es presenten en relació amb universitats i escoles universitàries adscrites, vinculades o relacionades, i escoles d’educació superior reconegudes per
la Generalitat de Catalunya. S’assenyalen els estudis oficials i els estudis interuniversitaris. Les fitxes presenten, a
més de l’oferta educativa, la relació d’adscripció entre centres i les principals estructures i els projectes relacionats amb la recerca, l’emprenedoria i la inserció laboral de cada institució educativa.

UNIVERSITATS, CENTRES INTEGRATS, ADSCRITS, ASSOCIATS O ENTITATS
RELACIONADES
Universitat de Barcelona (UB)
School of Continuning Education
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme (E.U d’Hosteleria i
Turisme CETT)
Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP)
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (CIEU-EUTDH)
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED)
Centre de Visió per Computadors (CVC)
Escola Municipal d’Art i Disseny Massana
EINA. Centre Universitari de Disseny i Art
Universitat Ramon Llull (URL)
Institut Químic de Sarrià (IQS)
Escola Superior de Disseny (ESDi)
La Salle
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC
BarcelonaTech)
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (ETSAV)
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG)
UPC-School
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Fundació CIM-UPC
Centre Universitari Euncet Business School
Universitat de Lleida (UdL)
Escola Politècnica Superior
Universitat de Girona (UdG)
Escola Universitària ERAM
ERAM Crossmedia College
Escola Politècnica Superior
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
LAI Escola Superior de Disseny
Universitat Abat Oliba (UAO-CEU)
IDEP Barcelona Escola Superior d’Imatge i Disseny
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
(UVIC-UCC)
Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC)
Bau Centre Universitari de Disseny
The Nomad Institute of Augmented Creativity (RMHÄR)
CRASH Escola Universitària
Teknós. Centre de formació professional dual
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Institut Universitari de Cultura (IUC)
UPF Barcelona School of Management
ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria
Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT)
IDEC Escola d’Estudis Superiors
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UNIVERSITATS, CENTRES INTEGRATS, ADSCRITS, VINCULATS O ENTITATS
RELACIONADES
UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

|

www.ub.edu

|

La Universitat de Barcelona es presenta com la principal
universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més
gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia.

Barcelona

|

Pública

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics
Facultat de Belles Arts
Departament d’Arts Visuals i Disseny
Departament d’Arts i Conservació-Restauració

Altres organismes relacionats

Facultat d’Educació
Didàctica de les Ciències Socials, de l’Educació Musical, de
l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica

School of Continuing Education
Observatori sobre la Didàctica de les Arts

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

UB
Escoles i centres integrats o
adscrits amb estudis relacionats
amb ensenyaments artístics

Facultat de Geografia i Història
Departament d’Història de l’Art

Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme
(E.U. d’Hosteleria i Turisme CETT)
Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP)
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC)

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

DOCTORAT

Grau en belles arts (itineraris pintura, gravat, escultura, conservació-restauració,
imatge)
Grau en comunicació audiovisual
Grau en conservació i restauració de béns culturals
Grau en disseny
Grau en història de l’art
Grau en comunicació i indústries culturals

Organitza: Facultat de Belles Arts. Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona
Línies recerca: Art, intervenció educativa i transformació social | Educació de les arts i la cultura
visual | Enfocaments multiculturals, ecològics i inclusius de l’educació artística | Metodologies
artístiques de recerca: investigació educativa basada en les arts | Pedagogies culturals en patrimoni,
museus i espais expositius.
Accés: Màster Arts visuals i educació. Un enfocament construccionista.

MÀSTER

Doctorat en societat i cultura: història, antropologia, art i patrimoni

Màster universitari en educació interdisciplinària de les arts
Màster universitari en estudis avançats en història de l’art
Màster universitari en creació artística: realismes i entorns
Màster universitari en disseny urbà: art, ciutat, societat
Màster universitari en formació del professorat d’educació secundària obligatòria
i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes (especialitats dibuix i música)
Màster universitari en gestió del patrimoni cultural i museologia
Màster universitari en produccions artístiques i recerca
Màster universitari en direcció de projectes de conservació-restauració:
col·leccions i conjunts patrimonials
Màster universitari en biblioteques i coŀleccions patrimonials
Màster universitari en construcció i representació d’identitats culturals
Màster universitari en tipografia: disciplina i usos
Màster universitari en estudis avançats en història de l’art
Màster universitari en arts visuals i educació: un enfocament construccionista
(UGR) (UB ) (UdG )
Màster universitari d’innovació en disseny per al sector turístic ( ULL) (UB)
(ULPGC) ( UPV-EHU)
Màster universitari en música com a art interdisciplinària (UB ) (URV) (ESMUC)
Màster universitari en estudis avançats en disseny Barcelona (MBDesign) (UPC:
ETSAB / EPSEVG / ESEIAAT) (UB)
Màster en art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament
comunitari: mediació artística
Màster en intervencions socials i educatives
Màster en art sonor (també en línia)
Màster en patrimoni mundial i projectes culturals per al desenvolupament

Doctorat en arts i educació (UB) (UdG) (UG) (UCM)

Organitza: Facultat de Geografia i Història. Departament d’Història de l’Art.
Línies recerca: Arts de l’espectacle | Estètica i teoria de l’art | Gestió de la cultura i el patrimoni |
Història antiga | Història contemporània | Història de l’art antic i medieval.
Accés: Màster oficial en gestió del patrimoni cultural i museologia (itinerari Recerca).

Doctorat en gestió de la cultura i del patrimoni

Organitza: Facultat d’Economia i Empresa. Facultat de Psicologia. Facultat de Dret. Facultat
d’Educació. Facultat d’Història i Geografia.
Línies recerca: Anàlisi de l’economia, els mercats i les organitzacions culturals | Dinàmiques culturals i
models d’intervenció social i governamental | Museologia, gestió i presentació del patrimoni.
Accés: L’alumnat que no procedeix dels itineraris de recerca dels màsters del període de
formació del programa de doctorat, ha d’haver superat un mínim de 60 crèdits ECTS de nivell
equivalent, dels quals 30 han de ser de recerca. D’acord amb el programa específic d’origen, la
Comissió de Doctorat pot exigir fer algunes assignatures o altres complements formatius.

Doctorat en la realitat assetjada: concepte, procés i experimentació artística

Organitza: Facultat de Belles Arts. Departament d’Arts Visuals i Disseny
Línies recerca: Art, natura i entorn | Realismes contemponanis: pràctiques artístiques de la realitat |
Realitat evidenciada.
Accés: Màster oficial Creació artística: realismes i entorn.

Doctorat en estudis avançats en produccions artístiques

Organitza: Facultat de Belles Arts.
Línies recerca: Art en l’era digital | Recerca en imatge i disseny.
Accés: Línia de recerca Art en l’era digital. Especialitat Art i tecnologia de la imatge del màster
oficial en produccions artístiques i investigació. Per a la línia de recerca Imatge i disseny, cal haver
cursat l’especialitat Art i contextos intermèdia del màster oficial en produccions artístiques i
investigació.

Doctorat en informació i comunicació

Organitza: Departament de Biblioteconomia , Documentació i Comunicació Audiovisual
Línies recerca: Comunicació i mitjans audiovisuals | Cultura i continguts digitals | Estudis sobre el
valor i l’ús de la informació.
Accés: grau i màster universitari dels títols pertanyents a les branques de les disciplines de la
informació i/o la comunicació. No obstant això, atès l’enfocament interdisciplinari d’aquestes dues
àrees de coneixement, hi poden accedir excepcionalment també estudiants que procedeixin
d’altres disciplines, sempre que compleixin els requisits acadèmics generals per inscriure’s.
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Títols interuniversitaris
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POSTGRAU

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Postgrau en anàlisi de l’art contemporani
Postgrau en art per a la inclusió social
Postgrau en creació i comunicació de projectes culturals
Postgrau en producció, gestió d’espectacles i festivals
Postgrau en gestió i polítiques culturals
Postgrau en estratègia turística del patrimoni
Postgrau en creació sonora
Postgrau en disseny sonor
Postgra en il·lustració creativa en moda
Postgrau en dibuix del natural, nivell superior
Postgrau en geometria i dibuix tècnic

Curs en cultura, drets humans i activisme
Curs d’estiu 2015 en Comèdia en el cinema
Cursos d’estiu 2015 Tàpies i Brossa. La poètica del paper
Curs en direcció estratègica en nous entorns
Curs en escultura sonora baschet
Curs en fotografia de la natura I: iniciació i tècniques
Curs en fotografia de la natura II: perfeccionament
Curs en fotografia de la natura: tècniques especialitzades
Curs especialista en diamant
Curs especialista en gemmes sintètiques i tractades
Curs especialista en talla de gemmes: curs avançat
Curs especialista en talla de gemmes: curs d’especialització
Cursos d’estiu en art, sostenibilitat i territori
Cursos d’estiu en les altres arts en femení
Cursos d’estiu en fotografia i territori
Cursos d’estiu en l’estatut de l’espectador
Cursos d’estiu en mort i transfiguració en el món artístic contemporani
Cursos d’estiu en mujeres artistas s. xx

RECERCA I INNOVACIÓ
Departament vinculat

Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Facultat de Belles Arts
Departament d’Arts Visuals i Disseny

Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS)
Barcelona: Art, Recerca i Creació (BRAC)
IMARTE. Investigació en Processos Artístics i Noves Tecnologies
Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis (GRACMON)

Departament d’Arts i Conservació-restauració

Art, Ciutat, Societat
Grup de Recerca en Conservació-Restauració del Patrimoni

Facultat de Geografia i Història.
Departament d’Història de l’Art

DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials)
GREGA. Grup de Recerca en Estètica General i Antropològia (UB i Institut del Teatre de Barcelona)
ACAF/ART GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern a l’Àrea Mediterrània
Art, Arquitectura i Societat digital
Grup Art, Globalització, Interculturalitat (AGI/ART)
Música, Tecnologia i Pensament als segles XIX i XX
Tresors, marxants, col·leccions. El Diàleg Artístic entre Catalunya i Amèrica, 1850-1955

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Departament de Biblioteconomia, Documentació i
Comunicació Audiovisual

Dihelia: Patrimoni, Museologia i Arquitectura de la Informació
Grup de Recerca en Cultura i Continguts Digitals: Aspectes Documentals, Polítics i Econòmics
DIDPATRI (Didàctica del Patrimon Museografia Comprensica i Noves Tecnologies)

Facultat d’Educació
Didàctica de les Ciències Socials, de l’Educació Musical,
de l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica

POCIÓ. Poesia i Educació
Educació Músical i Innovació (GREMI)
ESBRINA. Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis

Facultat de Filologia

Aula, Música, Poètica

Grups de recerca interdepartamentals

Literatura, Cinema i Altres Llenguatges Artístics (GLICIART)
Laboratori de Mitjans Interactius

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Parc de les Humanitats i les Ciències Socials Nascut com a projecte l’any 2009, el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials (PHCS), també conegut com a projecte Minerva,
es consolida amb l’objectiu d’aglutinar els esforços de la Universitat en aquestes àrees de coneixement, dirigits a reforçar la innovació i a promoure la recerca, tant a la UB com a l’exterior. D’aquesta manera, la UB completa el seu model cientificohumanístic,
que complementa el Parc Científic de Barcelona, creat l’any 1997.
Recull tant l’espai del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials al 22@ Barcelona, el Districte de la Innovació, com diverses
iniciatives entorn de l’impuls científic de les disciplines que ja s’estan desenvolupant i que formaran part del contingut del Parc. El
Parc s’ubicarà en dos antics edificis industrials del Poble Nou: Can Jaumandreu, que començarà a funcionar el juny del 2015, i Can
Ricart, que es posarà en marxa en dues fases, la primera al llarg del primer semestre del 2017 i la segona el 2019.
Observatori sobre la Didàctica de les Arts
(ODAS)

És un grup de treball de la UB (Facultat de Belles Arts), constituït oficialment a partir de la inclusió del projecte d’investigació
HUM2005-00245 en el Pla Nacional d’R+D+I (2004-2007) del Ministeri d’Educació i Ciència. Té com a finalitat general participar
en el projecte coŀlectiu de la millora continuada de l’ensenyament i de l’aprenentatge en els estudis universitaris de les arts. Des
d’una concepció holística d’aquest procés, l’equip de l’ODAS desenvolupa les seves activitats en dues grans àrees de treball que,
tot i sent complementàries, impliquen un canvi d’escala i de perspectiva pel que fa a l’objecte d’estudi i a l’àmbit d’aplicació. Si
en un cas es tracta d’una línia de treball desenvolupada a peu d’aula i centrada en la reflexió sobre les assignatures i matèries, en
l’altre, les accions es plantegen ja en l’àmbit de la titulació i de la Facultat, i s’orienten vers la implantació d’un sistema de garantia
interna de qualitat de centre (Facultat de Belles Arts).

SELECCIÓ DE SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Emprenedoria

Professionalització a través de propostes pròpies

UB Emprèn: impulsa i desenvolupa les idees emprenedores de l’alumnat a través
del Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE). L’Institut és la porta d’accés a les
capacitats i els instruments de suport a l’emprenedoria en qualsevol dels àmbits
de la ciència, la tècnica, les ciències socials, les humanitats i les arts.

El Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) i el Consell Social de la UB convoquen
els Premis Emprèn! UB 2015 per impulsar la innovació i estimular l’esperit
coŀlaboratiu i emprenedor de l’alumnat de la UB. Premia els projectes que, per la
seva qualitat, siguin una proposta de futura empresa d’impacte en la societat.
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Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

|

www.enti.cat

|

Barcelona

|

Privat
ADSCRITA: UB

ENTI

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) neix amb la vocació de formar noves generacions de professionals preparats per respondre als reptes del present i el futur de les noves tecnologies.
Entre els objectius de l’ENTI hi ha capacitar els estudiants en la creació i producció de continguts
digitals interactius i videojocs, amb el desenvolupament de competències en l’àmbit del disseny i la
programació. És per això que, entre les seves accions, destaca el primer grau universitari en videojocs
de les universitats catalanes.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
CICLE FORMATIU

GRAU

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Grau en continguts digitals interactius
Grau en creació i producció digital

MÀSTER
Màster en música per a experiències de
l’entreteniment (pendent d’aprovació
pels òrgans competents de la UB)

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Xarxa JamToday
(jamtoday.eu)

Es compon de 25 partners internacionals de nivell provinents de diferents ciutats europees, entre els quals l’ENTI des de Barcelona. Durant 3
anys, examinen el format Jam, entès com a 48 h de desenvolupament ininterromput en grups de treball, que assoleixen objectius clars i concrets,
gràcies al treball sobre la base dels mateixos rols que s’utilitzen en la indústria.

GameBiz
(gamebiz.hku.nl)

Es tracta d’un pla entre diversos països, membres de la Unió Europea, per promocionar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria en tots els
àmbits d’educació i d’aprenentatge.

SELECCIÓ DE SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Emprenedoria
Projecte GameBiz

El model GameBiz vol instaurar incubadores de negocis als entorns universitaris i d’estudis superiors, per tal de conrear l’emprenedoria abans
que els estudiants acabin les seves formacions.
Segons la previsió d’aquest projecte, en finalitzar el seu calendari, com a mínim hauran nascut 8 noves empreses, si s’aconsegueix menar cap a
l’èxit aquesta coŀlaboració interseccional.
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Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP)

|

www.esrp.net

|

Barcelona

|

Privada
ADSCRITA: UB

ESRP

L’Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP), centre adscrit a la Universitat de Barcelona, va
ser el primer centre universitari especialitzat en aquesta matèria que es va crear a Europa.
La seva finalitat és la investigació i la formació superior de futurs professionals de les relacions públiques i també de la publicitat.
Està reconeguda oficialment per l’Ordre ministerial de 28 de juliol de 1969 (BOE de 26.08.1969). La
titularitat de l’Escola correspon a la Fundació Universitària Europea de Relacions Públiques. L’ensenyament únic impartit és el grau en publicitat i relacions públiques.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU
Grau en publicitat i relacions públiques

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Fundació Universitària Europea de Relacions
Públiques (FUERP)

Organisme integrat de l’Escola de Relacions Públiques, creat l’any 1993, que endega un conjunt de sinergies individuals
i institucionals de la societat civil focalitzades entorn de l’àmbit professional i acadèmic de la teoria i pràctica de les
relacions públiques.
També destaquen el conveni marc de coŀlaboració entre l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de
Barcelona i la Fundació Universitària Europea de Relacions Públiques (FUERP).
Conveni de coŀlaboració amb l’Associació Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Polítiques (ACCIEP).
Acord marc entre la Universitat Complutense de Madrid i l’Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP).

SELECCIÓ DE SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral
En el marc de serveis per a l’emprenedoria i la inserció laboral, l’ESRP destaca el Servei de Borsa de Pràctiques, el Servei de Borsa de Treball per a alumnes, titulats i empreses i el
Servei de Mobilitat (Erasmus, SICUE i conveni específic amb la Universitat de San Martín de Porres de Lima, el Perú).

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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School of Continuing Education

|

www.ubsce.ub.edu

|

Barcelona

|

Públic
INTEGRAT: UB

SCE

Altres organismes relacionats
School of Continuing Education, membre actiu de
les principals xarxes nacionals i internacionals en
l’àmbit de la formació contínua:

La School of Continuing Education va néixer l’any 2006, i es descriu
fruit de la integració operativa i de la posterior fusió de les dues entitats ja
existents en el si del Grup UB, amb una dilatada trajectòria en la formació
contínua: Les Heures - Fundació Bosch Gimpera (formació presencial) i la
Universitat de Barcelona Virtual (formació en línia).
Respon a un esperit de servei a la societat, així com al propòsit d’ajudar les
empreses i les organitzacions a millorar la seva competitivitat a través de
la gestió del coneixement.

Internacional
European Universities Continuing Education
Network (EUCEN)
Catalunya
Associació Catalana d’Educació Contínua Universitària (ACECU)
Espanya
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas (AEDIPE)
Red Univesitaria de Estudios de Posgrado i Educación Permanente (RUEPEP)

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
MÀSTER

POSTGRAU

Màster en musicoteràpia

Postgrau en anàlisi de l’art contemporani (en línia)
Postgrau en gestió de l’art actual (en línia)
Postgrau en cooperació i gestió cultural internacional (semipresencial)
Postgrau en territoris creatius i turisme cultural (semipresencial)

Màster en gestió d’Institucions i empreses culturals (en línia)
Màster en art actual: anàlisi i gestió (en línia)
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Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Cat. (ESCAC)

|

www.escac.es

|

Barcelona

|

Pública

ADSCRITA: UB

ESCAC

L’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, coneguda també per les
seves sigles ESCAC, és un centre docent de caràcter privat que forma professionals
en les diferents branques cinematogràfiques i de l’audiovisual en general. Està adscrita a la Universitat de Barcelona.
Fundada per Josep Maixenchs (actualment, president d’honor de l’Escola) el 1993,
comença la seva activitat el 1994 impartint un graduat superior en cinema i audiovisuals. Amb aquest primer graduat, es vincula a la Universitat de Barcelona, amb
la qual ha anat de la mà des de llavors.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU
Grau en cinema i mitjans audiovisuals

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Curs en construcció efímera

MÀSTER
Màster universitari en cinematografia
Màster en direcció
Màster en direcció artística
Màster en direcció de fotografia
Màster en film business
Màster en muntatge
Màster en documental
Màster en animació i VFX

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Fundació privada ESCAC

Institucions com l’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques, EGEDA, SGAE, ICIC, Ajuntament de
Terrassa, Image Film, Luck Internacional i Escola Pia de Catalunya pertanyen a la Fundació sense ànim de lucre
que governa l’Escola.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral
Borsa de treball Alumni ESCAC
El centre es troba en permanent contacte directe amb les principals empreses de producció i serveis de la indústria audiovisual, algunes de les quals participen en el seu
programa de beques.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) | www.uab.cat | Barcelona | Pública
La Universitat Autònoma de Barcelona es defineix, en la
seva missió, com a universitat pública, catalana i de vocació
internacional. La internacionalització és una de les eines per
aconseguir els seus objectius de qualitat en la docència, la
recerca i la transferència de coneixements.
Pel que fa a la projecció exterior de la UAB, destaca el
desenvolupament d’una política activa d’atracció de talent
i d’obertura i ampliació de les relacions internacionals de la
UAB. Així, la UAB disposa d’una oficina a Xangai des de 2008
i forma part d’aliances estratègiques com el Consorci Europeu d’Universitats Innovadores (ECIU, en anglès) i l’associació Aliança 4 Universitats (A4U).
Escoles i centres integrats o adscrits amb
estudis relacionats amb ensenyaments
artístics
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
Escola Universitària de Turisme
Escola Massana, Centre Municipal d’Art i Disseny
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
Centre de Formació Professional Fundació UAB
Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries
Institut de Ciència dels Materials de Barcelona
Centre de Visió per Computador

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics

UAB

Escola d’Enginyeria
Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes
Operatius
Departament d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions
Departament de Ciències de la Computació
Departament de l’Enginyeria de la Informació i la Comunicació
Departament d’Enginyeria Electrònica
Facultat de Ciències de l’Educació
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica
i Corporal
Facultat de Ciències de la Comunicació
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Facultat de Filosofia i Lletres
Departament d’Art i de Musicologia
Departament de Filologia Catalana
Facultat de Psicologia
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

Altres organismes relacionats
Escola de Postgrau
Escola de Doctorat

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

DOCTORAT

Grau en comunicació audiovisual
Grau en història de l’art
Grau en musicologia
Grau en publicitat i relacions públiques

MÀSTER
Màster universitari en mitjans, comunicació i cultura
Màster universitari en continguts de comunicació audiovisual i publicitat
Màster universitari en musicologia, educació musical i interpretació de la música
antiga (Escola Superior de Música de Catalunya, ESMUC)
Màster universitari en anàlisi i gestió del patrimoni artístic
Màster universitari en visió per computador / computer vision (semipresencial)
(UAB) (UOC) (UPC BarcelonaTech) (UPF )
MUET Màster universitari en estudis teatrals (UAB) (UPF) (Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona) (Amb la col·laboració de la UPC BarcelonaTech)
Màster en edició
Màster en estratègia, comunicació i disseny gràfic (en línia)
Màster en comunicació i educació (també en línia)
Màster en creació de videojocs
Màster en creativitat estratègica en informació audiovisual
Màster en dansa, moviment, teràpia
Màster en disseny i gestió de la producció audiovisual
Màster en estratègia i creativitat digital (també semipresencial i en línia) (Double
You, Anuntis, Herraiz Soto)
Màster en gènere i comunicació
Màster en producció audiovisual transmèdia (en línia)
Màster en psicocreativitat
Màster en teoria i pràctica del documental creatiu (Citilab Cornellà, Fundación
SGAE, TV3 Televisió de Catalunya, TVE Televisión Española)
Màster en turisme i humanitats

POSTGRAU
Postgrau en dansa, moviment, teràpia
Postgrau en expressió corporal i diversitat ( Fundació Universitària del Bages)
Postgrau en moviment i educació (Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona)
Postgrau en teatre i educació (Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona)
Postgrau en educació musical a l’etapa infantil
Postgrau en educació musical (en línia)
Postgrau en educació sistèmica i multidimensional
Postgrau en psicologia de la creativitat
Postgrau en comunicació creativa
Postgrau en estratègies de comunicació gràfica (en línia)
Postgrau en estratègia i creativitat digital (en línia i semipresencial)
Postgrau en fotoperiodisme
Postgrau en ideació i narrativa audiovisuals
Postgrau en producció del missatge gràfic
Postgrau en turisme i humanitats
Postgrau en gestió de documents electrònics (sempresencial)
Postgrau en producció, gestió d’espectacles i esdeveniments culturals
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Títols oficials
Títols interuniversitaris

Doctorat en història de l’art i musicologia

Organitza: Departament d’Art i de Musicologia.
Accés: màster universitari en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga;
màster oficial en anàlisi i gestió del patrimoni artístic.

Doctorat en llengua i literatura catalanes i estudis teatrals (resultat de la fusió del
doctorat en llengua i literatura catalanes i el doctorat en arts escèniques)

Organitza: Departament de Filologia Catalana.
Institucions que hi coŀlaboren: el programa de doctorat té establertes coŀlaboracions, ja
sigui globalment, per a grups de recerca o per a investigadors individuals, amb les institucions
següents: Universitat de Barcelona (UB) | Universitat de Girona (UdG) | Universitat de València |
Universitat d’Alacant | Universitat Pompeu Fabra (UPF) | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC
BarcelonaTech) | Institut del Teatre | Institut d’Estudis Catalans | Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.
Línies recerca: Teatre català contemporani i teoria de les arts escèniques | Fonètica
experimental.
Accés: màsters de continguts afins al programa de doctorat, que tingui experiència de recerca
en les àrees de recerca del programa de doctorat i que posseeixi coneixements profunds dels
conceptes i les eines bàsics en llengua i literatura catalanes i en estudis teatrals.

Doctorat en comunicació audiovisual i publicitat

Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Línies recerca: Comunicació corporativa i publicitària | Comunicació interactiva, telecomunicacions
i multimèdia | Comunicació i estudis de gènere | Estudis cinematogràfics i visuals | Estudis televisius
i publicitaris: innovació en formats, gèneres i modalitats d’inserció publicitària | Història dels mitjans
audiovisuals | Investigació experimental en imatge, so i síntesi | Polítiques de comunicació, estructura
del sistema audiovisual i indústries culturals | Programació radiofònica i televisiva.
Accés: màsters de la branca de comunicació: màster universitari en continguts de comunicació
audiovisual i publicitat; màster universitari Mitjans, comunicació i cultura; màster oficial en
planificació estratègica en publicitat i relacions públiques.

Doctorat en educació

Organitza: departaments o instituts vinculats: Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal | Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les
Ciències Socials | Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals |
Departament de Pedagogia Aplicada | Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social.
Línies recerca: àmbit de didàctica de l’expressió musical, plàstica i corporal.
Accés: màster en comunicació i educació.

Doctorat en mitjans, comunicació i cultura

Organitza: Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura.
Línies recerca: Anàlisi Crítica del Discurs Aplicada als Mitjans de Comunicació | Antropologia de la
Comunicació i Estudis Culturals | Gènere, Comunicació i Mitjans | Periodisme, Literatura i Teories dels
Gèneres i l’Escriptura | Teories de la Societat de la Informació i la Globalització.
Accés: màster en mitjans, comunicació i cultura.

CENTRES I INSTITUCIONS

RECERCA I INNOVACIÓ
Departament vinculat

Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Facultat de Ciències de la Comunicació
Grup de Recerca en Publicitat (GRP)
Laboratori d’Anàlisi Instrumental de la Comunicació (LAICOM)
Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària (PCA)
Grup de Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica (PUBLIRADIO)

Departament d’Art i de Musicologia

Facultat de Filosofia i Lletres
Les Músiques en les Societats Contemporànies. Grup recerca emergent (SGR)
Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya. Grup recerca consolidat (SGR)
Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE)

Departament de Didàctica de l’expressió musical,
plàstica i corporal

Facultat de Ciències de l’Educació
Grup de Recerca Música i Educació (GRUMED)
Grup de Recerca en Educació Musical i Interacció Social (REMIS)
Grup de Recerca d’Educació de la Veu Eficient i Sana (EVES)

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Parc de Recerca UAB (PRUAB)

Promogut per la UAB, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA). És una eina de transferència de coneixements i de tecnologia de la Universitat per respondre a les necessitats del personal investigador; dóna suport als emprenedors interessats a crear una empresa
basada en la recerca de qualsevol àmbit de coneixement (spin-off o empresa derivada).

Institut de Ciència dels Materials de Barcelona
(ICMAB)

L’ICMAB és un institut del CSIC, la missió del qual és generar coneixement sobre la ciència dels materials i transferir-lo a la societat, particularment a la indústria en l’àrea de recerca europea.

Centre de Visió per Computador (CVC)

El CVC es descriu com un centre de recerca sense finalitats de lucre i amb estatus legal propi, fundat el 1995 per
la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Funciona com un institut universitari de
recerca adscrit a la UAB.

SELECCIÓ DE SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Emprenedoria

Borsa de treball Campus UAB
Programa Erasmus+
(modalitat de pràctiques del programa Erasmus+)

PRUAB
El PRUAB disposa d’espais d’incubació per a empreses de nova creació. Són espais polivalents adaptats a les
necessitats dels emprenedors en les diferents etapes de creixement.
Els diferents vivers compten amb lloguers subvencionats pel Parc, per tal de facilitar l’etapa inicial de posada en
marxa i creixement de l’empresa. Cal destacar les oficines d’humanitats.

Professionalització a través de propostes pròpies
UAB Emprèn
Entre els programes per a l’emprenedoria, destaca
UAB Emprèn, programa creat per impulsar les actituds
generadores d’idees i projectes de negoci de tots els
membres de la comunitat universitària.

TIC Laude
De la mateixa manera, destaca la plataforma de joves emprenedors universitaris europeus TIC Laude, adreçada a
tots els estudiants de qualsevol grau i a exalumnes de la UAB. Facilita formació gratuïta a tots els emprenedors del
campus que volen posar en marxa una idea creativa.
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Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

|

www.esaged.net

|

Barcelona

|

Pública
ADSCRITA: UAB

ESAGED

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) està situada dins del Campus
de la UAB, universitat a la qual està adscrita com a centre especialitzat en el camp de l’arxivística i la
gestió de documents. Es proposa assolir un ampli reconeixement acadèmic, professional i social en
l’àmbit nacional i internacional, mitjançant la transmissió dels coneixements, l’ajut al desenvolupament de les competències i les habilitats inherents a l’especialitat i la recerca.
Amb aquesta finalitat, l’ESAGED s’ha dotat d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que
asseguri a l’alumnat, a la comunitat acadèmica i als altres grups d’interès la plena satisfacció de les
seves necessitats i expectatives en allò que les posa en relació amb l’Escola.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
MÀSTER

POSTGRAU

Màster universitari en arxivística i gestió de documents

Postgrau en tractament digital de documents històrics
Postgrau en gestió, preservació i difusió d’arxius fotogràfics
Postgrau en direcció executiva de serveis de gestió de documents i arxius

SELECCIÓ DE PROJECTES DE RECERCA EN RELACIÓ AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Projecte Arxiu, Art, Ciència i Societat
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Títols oficials
Títols interuniversitaris

Projecte de reflexió sobre el concepte d’arxiu i la seva interrelació amb el món de la comunicació, la ciència i l’art.

CENTRES I INSTITUCIONS

Escola Municipal d’Art i Disseny Massana

|

www.escolamassana.es

|

Barcelona

|

Pública
ADSCRITA: UAB

ESCOLA
MASSANA

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments
artístics
Departament d’Arts Aplicades
Departament d’Arts Visuals
Departament de Comunicació Visual
Departament de Disseny de Producte i Espai
Departament de Representació
Departament d’Humanitats
Departament Cultural

L’Escola Municipal d’Art i Disseny Massana és el centre municipal d’art i disseny que la ciutat de Barcelona té situat en l’edifici de l’antic Hospital de la Santa
Creu. Fruit del llegat del pastisser i filantrop barceloní Agustí Massana, l’Escola va
iniciar la seva tasca pedagògica el 14 de gener de 1929.
L’Escola Massana descriu la seva oferta educativa articulada sobre tres àmbits conceptuals (arts visuals, arts aplicades i disseny) i en tres nivells curriculars: formació
bàsica (batxillerat artístic), formació superior (cicles formatius de grau superior i
grau universitari en arts i disseny) i formació permanent (cursos de formació no
reglada, tant d’iniciació com d’especialització reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com cursos d’especialització i crèdits de
lliure elecció de la UAB).

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
BATXILLERAT

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Batxillerat artístic via arts plàstiques, imatge i disseny

Curs en ceràmica i vidre
Curs en comissariat, producció i finançament d’exposicions
Curs en cuir i pell
Curs en autoedició
Curs en joieria tradicional bereber de la Kabylia
Curs especialitzat en art i acció social
Curs especialitzat en bases de l’artteràpia
Curs en l’ús dels materials, procediments i tècniques pictòriques: pràctica i teoria
Curs en pintura de creació
Curs en talla de pedra i fusta
Curs en torn: artesania i disseny

CICLE FORMATIU
CFGM Iŀlustració
CFGM Modelisme industrial
CFGS Tècniques escultòriques
CFGS Art tèxtil
CFGS Arts aplicades al mur
CFGS Gràfica impresa
CFGS Joieria artística
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració

GRAU
Grau en arts i disseny

POSTGRAU
Postgrau en arts aplicades contemporànies
Taller de postgrau Off Massana (UAB)

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Foment de les Arts Decoratives (FAD)

L’Escola Massana pertany al FAD i a la Coordinadora d’Escoles Públiques d’Art i Disseny de Catalunya.

Acords amb empreses

L’Escola Massana fomenta acords amb empreses o institucions que permetin a l’alumnat entrar en contacte amb
projectes reals i el món laboral. Aquestes coŀlaboracions estan supeditades als continguts de les assignatures i als
interessos pedagògics i formatius de l’alumnat.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Exposicions

Concursos

Professionalització a través de propostes pròpies

Els projectes d’alumnes produïts en el marc d’un
acord de coŀlaboració poden ser exposats a les sales
de l’Escola Massana o en espais externs.

Tal com expressa l’Escola Massana, els concursos
són una de les fórmules més comunes en què es
concreten les coŀlaboracions amb empreses.

Els convenis de coŀlaboració per a la realització de
concursos, patrocinis i altres projectes entre l’Escola
Massana i empreses o institucions es regeixen
per les normatives homologades dels organismes
competents (ICOGRADA, ICSID, IFI o BEDA).

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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EINA Centre Universitari de Disseny i Art

|

www.eina.cat

|

Barcelona

|

Privada
ADSCRITA: UAB

EINA Centre Universitari de Disseny i Art es descriu com un centre depenent d’una fundació
autònoma que vetlla perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural de referència. Com
a centre universitari, està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que gaudeix dels
avantatges de formar part d’una de les grans universitats públiques de Catalunya, amb les garanties
que atorga el seu campus d’exceŀlència.
EINA planteja la seva activitat docent, de recerca i de transferència d’acord amb uns paràmetres de
rigor acadèmic i una voluntat d’incidència en la societat. Els estudis d’EINA, a més de promoure el
desenvolupament creatiu, l’aprenentatge de procediments tècnics i la capacitat d’iniciativa professional, volen aportar bases sòlides de formació cultural i recursos de reflexió crítica.

EINA

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Grau en disseny (creació visual, disseny gràfic, disseny d’interiors,
disseny de producte)

Curs en disseny de lletra
Curs en disseny de pàgina
Curs en iŀlustració per a publicacions infantils i juvenils
Curs d’estiu en serigrafia
Curs d’estiu en tipografia experimental

MÀSTER
Màster universitari en recerca en art i disseny
Màster en disseny gràfic
Màster en tipografia avançada

POSTGRAU
Postgrau en disseny d’elements gràfics
Postgrau en disseny web
Postgrau en fotografia i disseny editorial
Postgrau en iŀlustració creativa i tècniques de comunicació visual
Postgrau en tipografia, de la creació de la lletra a la maquetació

RECERCA I INNOVACIÓ
Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics
Grup de Recerca Didàctica del Disseny (DIDI)

Línies de recerca: Mètodes d’avaluació: parametrització vs. holística | L’agència del projecte | El context i l’estudiant
en l’entorn d’aprenentatge | La ficció com a anticipació de la realitat. Motor del disseny | El «dibuix» i la seva
naturalesa habilitant en els processos de projecte.

Grup de Recerca Processos de Disseny. Pràctiques
Avançades en Art i Disseny

Sense línies definides de recerca.

Grup de Recerca Història i Estudis de Disseny

Línies de recerca: Art i disseny des de la postguerra fins a l’actualitat. Evolució de la modernitat | Historiografia del
disseny: mètodes, plantejament, abast, teories i tradicions | Disseny i arquitectura industrial a Catalunya | Història.

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Fundació EINA

La Fundació EINA disposa d’un fons d’art que s’ha anat configurant gràcies a la generositat de mestres, deixebles i
amics del centre. Aquest fons, atesa la rellevància d’EINA també en l’àmbit artístic, recull diverses manifestacions de l’art
contemporani que corresponen a la pluralitat de concepcions, propostes, gèneres i tècniques que han tingut cabuda
en el si de l’escola en les quatre darreres dècades.

Arxiu documental EINA

La Fundació custodia aquest arxiu, en procés de catalogació, com a registre de l’evolució del mateix centre, però
sobretot com a material per a la recerca històrica i pedagògica del disseny.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Emprenedoria

Professionalització a través de propostes pròpies

Projectes de coŀlaboració
La interacció d’EINA amb el teixit empresarial i
institucional facilita que es promoguin acords de
coŀlaboració destinats a realitzar estudis o projectes
puntuals.
Pràctiques laborals
Els estudis de grau a EINA integren experiències
professionals en empreses i estudis externs durant
el període de formació, per proveir l’alumnat
d’aprenentatges i experiències necessaris que, un
cop acabats els estudis, permeten una incorporació al
món laboral eficaç.

Activitats d’emprenedoria
La formació a EINA preveu l’aprenentatge d’una
àmplia gamma d’habilitats i coneixements de
caràcter interdisciplinari que atorguen als estudiants
la màxima flexibilitat i preparació de cara al seu
futur professional en el camp del disseny i la creació
visual. Durant els estudis, des d’EINA es promou la
presentació de treballs dels estudiants en plataformes
expositives i fires que els poden representar ajuts
econòmics quan tenen prou entitat.

Premis i concursos
EINA incentiva la participació en premis i concursos
com a via perquè l’estudiant es doni a conèixer i
desenvolupi un currículum propi.
EINA edita i distribueix una publicació amb els
treballs de fi de grau de tot l’alumnat que es gradua,
per facilitar el seu trànsit al mercat laboral i destacar
els nivells de professionalitat i competència que ha
assolit.
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Títols interuniversitaris

CENTRES I INSTITUCIONS

Centre de Visió per Computador (CVC)

|

www.cvc.uab.es

|

Barcelona

|

Públic
ADSCRIT: UAB

El Centre de Visió per Computador (CVC) es descriu com un centre de
recerca sense finalitats de lucre i amb estatus legal propi, fundat el 1995 per
la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La missió d’aquest institut universitari de recerca adscrit a la UAB és dur a
terme investigació capdavantera en el camp de la visió per computador i
aconseguir el més alt impacte internacional; també promoure la transferència de coneixement a la indústria i a la societat en l’àmbit europeu.
El CVC s’ha posicionat com a especialista en el camp de la visió per computador i és considerat un referent en la creació de coneixement per a la
societat.
Tal com descriu el mateix CVC, la seva existència no seria possible sense els
seus investigadors postdoctorals, estudiants de doctorat i tècnics.

CVC

Altres organismes relacionats
BCNLab

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
BCNLab

Conveni de coŀlaboració amb BCNLab per tal de desenvolupar la promoció acadèmica, científica, tecnològica, artística
i d’accions culturals. Així mateix, es pretenen intercanviar coneixements i informació sobre temes d’investigació i
innovació que podrien beneficiar ambdues parts.

PRUAB

Acord amb PRUAB per millorar i incrementar les activitats relacionades amb la transferència tecnològica del CVC a la
societat, gràcies a l’experiència i especialització en transferència per part de la Fundació Parc de Recerca UAB.

Grup de Recerca Learning and Machine Perception
(LAMP)

Desenvolupa projectes de tecnologia creativa: SmartColor - Accurate Color Measurements from Hand-Held Devices.
Es tracta d’un mètode que permet als propietaris de càmeres RGB (tauletes i smartphones) adquirir mesures acurades
de color. Tradicionalment, les maneres d’aconseguir i mesurar el color s’obtenien a través d’experts amb equips
d’adquisició de data multiespectral. La novetat que proposa el projecte és utilitzar la pantalla com a dispositiu mòbil
iŀluminant. Així, les imatges d’un material reflectant són capturades mentre canvia l’iŀluminant.

Grup de recerca Color in Context (CIC)

L’objectiu que descriu el projecte d’aquest grup és treballar en la definició del color i la textura en els sistemes
computacionals, amb la finalitat que es pugui utilitzar en sistemes d’anotació d’imatge, assessorament de color en
superfícies, etc.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Professionalització a través de propostes pròpies
Empreses derivades: Visual Tagging Services, creada el 2012, és una empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Computer Vision Center, basada en els resultats
de diversos anys de recerca de l’ISELab Group in Object Analysis.
La missió que descriu és associar la informació utilitzant anàlisi de reconeixement d’imatges a través de la tecnologia.

121

2.3

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries

|

pagines.uab.cat/cieu/es

|

Barcelona

|

Privat

INTEGRAT: UAB

CIEU
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El Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (CIEU) neix a finals de 2008 en el context
de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la UAB, amb l’ànim de fomentar
l’esperit emprenedor i la innovació entre els membres de la comunitat universitària en general, i en
particular de l’EUTDH. Actualment, el CIEU ofereix els seus serveis, especialment, a les escoles de la
Fundació UAB (EPSI, ESAGED i EUTDH).
La finalitat principal del CIEU és donar el suport necessari a aquells emprenedors i emprenedores de
l’àmbit universitari, i especialment de les escoles de la Fundació UAB, que es vulguin iniciar en el món
de l’emprenedoria, ja sigui a partir de la creació d’una empresa o a través del desenvolupament de
les seves actituds emprenedores.
El CIEU es proposa analitzar i mesurar l’activitat emprenedora sorgida des de la Universitat a partir
d’un observatori.

CENTRES I INSTITUCIONS

UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL) | www.url.edu | Barcelona | Pública
La Universitat Ramon Llull (URL) es presenta integrada
per deu institucions d’ensenyament superior de gran tradició i promou una formació integral de l’alumnat a través de
grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i
el domini de les noves tecnologies.
La Universitat Ramon Llull, atenent a la seva naturalesa federal, elabora una estratègia global a través del Vicerectorat
de Recerca i Innovació, que és aplicada per cada institució
federada a través dels seus plans estratègics de recerca en
funció de l’àmbit del coneixement del qual s’ocupa.
Cinc grups de recerca de la Universitat són membres de
la xarxa tecnològica de Catalunya TECNIO, coordinada per
l’Agència de Suport a la Competitivitat de l’Empresa Catalana (ACC1Ó). Com a centres de suport a la innovació tecnològica (centres IT), destaquen per la seva relació amb l’àmbit
d’estudi: el Centre de Tecnologies Mèdia (CTMedia) i el Centre Tecnològic Electrònica i Comunicacions (CeTEC).

Facultats i departaments amb estudis relacionats amb ensenyaments artístics

Blanquerna Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

URL

Escoles i centres integrats o adscrits amb
estudis relacionats amb ensenyaments
artístics
La Salle
Escola Superior de Disseny ESDi

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

DOCTORAT

Grau en comunicació audiovisual
Grau en cinema i televisió
Grau en periodisme i comunicació corporativa
Grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting

Doctorat en comunicació

Organitza: Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna
Línies recerca: Sociologia de la comunicació | Comunicació empresarial | Cinema i televisió |
Tecnologia i comunicació | Periodisme, política i democràcia.
Accés: Es donarà prioritat a l’alumnat amb titulacions de l’àrea de la Comunicació: Periodisme,
Comunicació audiovisual, Cinema, Televisió, Publicitat, Relacions Públiques, i altres àmbits afins.

MÀSTER
Màster universitari en direcció d’art en publicitat
Màster universitari en estratègia i creativitat publicitàries
Màster universitari en ficció en cinema i televisió. Producció i realització
Màster universitari en producció i comunicació cultural
Màster universitari en pedagogia musical 0-12 (URL) (UdG) (UVIC)
Màster en guió i realització de programes d’humor per a ràdio i televisió (Minoria
Absoluta)
Màster en comunicació de moda (080 Barcelona Fashion)
Màster internacional en direcció i producció executiva de documentals
(DocsBarcelona)
Màster en interpretació musical (en col·laboració amb l’Escola Luthier de Música
El Musical)

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Diploma d’especialització universitària en guió i realització de programes d’humor
per a ràdio i televisió (Minoria Absoluta )
Diploma d’especialització universitària en postproducció audiovisual
Diploma d’especialització universitària en personal branding. Estratègies de
comunicació per a la gestió de la marca personal
Diploma d’especialització universitària en documental interactiu i transmèdia
(DocsBarcelona)
Diploma d’especialització universitària en gestió del patrimoni cultural eclesiàstic
Títol d’expert universitari en música, creativitat i moviment

RECERCA I INNOVACIÓ
Departament vinculat
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics
Línies de recerca del Doctorat en comunicació:
Cultura i Audiovisual (Transmèdia, estudis visuals i comunicació digital, pensament, estètica i narratives
audiovisuals, pràctiques culturals).
DIGILAB: Media, Strategy and Regulation (Issues management, convergència mediàtica, tecnologies dinàmiques
d’apropiació).
Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques (Estratègia i creativitat, anàlisi de públics, història de la
publicitat)
Comunicació, Opinió Pública i Memòria Històrica (Opinió pública, comunicació de masses, memòria col·lectiva o
històrica, polítiques institucionals relacionades amb la gestió de la memòria).

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Xarxa de Trampolins Tecnològics d’ACC1Ó

La recerca és una activitat prioritària de la Universitat Ramon Llull, ja que potencia l’expansió dels coneixements
i la capacitat formativa de les universitats. Per aquest motiu, la Universitat Ramon Llull és membre de la Xarxa de
Trampolins Tecnològics d’ACC1Ó.

Parc de Recerca La Salle Technova Barcelona

La Salle Technova Barcelona integra grups de recerca universitaris, departaments d’innovació, empreses de nova
creació i altres entitats, per tal de generar les màximes sinergies entre aquests grups. Es promouen les empreses
de base tecnològica que es caracteritzen per un alt component d’innovació. A més a més, el parc ofereix un seguiment de l’emprenedoria des de les etapes inicials o de creixement fins a la consolidació.

Càtedra UNESCO

La Càtedra UNESCO en Educació, Desenvolupament i Tecnologia de la Universitat Ramon Llull contribueix al
desenvolupament humà mitjançant una plataforma de treball en què participen, conjuntament, els centres que
integren la URL, a més d’altres centres i associacions de diferents països. La Càtedra treballa segons un model de
cooperació basat en tres eixos (la formació integral de la persona, la investigació i la transferència de coneixement),
amb l’objectiu que la investigació repercuteixi en el desenvolupament de la persona.

SELECCIÓ DE SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral
La Universitat Ramon Llull, de manera coordinada amb els serveis de carrera professional i les borses de treball dels seus centres, cada quatre anys fa una enquesta d’inserció
laboral als graduats de les quatre darreres promocions, per obtenir dades relacionades amb el nivell d’inserció professional assolit, el grau de consolidació professional,
l’evolució professional i la valoració que fan de la formació rebuda a la Universitat.
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Escola Superior de Disseny (ESDi)

|

www.esdi.url.edu

|

Barcelona

|

Privada
ADSCRITA: URL

ESDi

Escoles i centres integrats o adscrits amb
estudis relacionats amb ensenyaments
artístics
Escola d’Arts i Tècniques de la Moda (EATM) de Barcelona

Tal com es descriu des de 1989, l’Escola Superior de Disseny ESDi, centre
adscrit a la Universitat Ramon Llull (URL), neix de la voluntat de transmetre
el coneixement de l’art i el disseny mitjançant un procés creatiu que es regeix per l’anàlisi, l’esforç i el talent.
El 1992, l’ESDi es converteix en el primer centre de l’Estat espanyol a impartir estudis universitaris de disseny, en atorgar el títol de la Universitat Ramon
Llull: graduat superior en disseny.
Des del curs 2008-2009, l’ESDi imparteix la titulació oficial universitària de
grau en disseny com a centre adscrit a la Universitat Ramon Llull, seguint les
directrius establertes en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Aquest
és un fet de gran importància que permetrà que, una vegada graduat, el
dissenyador pugui accedir a estudis superiors (màsters i postgraus) i al mercat laboral nacional i internacional en igualtat de condicions que la resta de
titulacions oficials.
Així mateix, el centre ha estat pioner a impartir estudis de tercer cicle en disseny, en concret, impartint un màster universitari oficial que obre les portes
d’accés al doctorat en disseny.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

POSTGRAU

Grau en disseny mencions en disseny audiovisual, disseny d’interiors, disseny de
moda, disseny de producte, disseny gràfic, integració multidisciplinària

Postgrau en tendències i estilisme
Postgrau en concept design production
Postgrau en estètica audiovisual contemporànea
Postgrau en concept art direction
Postgrau en disseny de calçat
Postgrau en estilisme de moda
Postgrau en comunicació de moda

BACHELOR
Bachelor en Smart Design (es cursa simultàniament amb el grau en disseny)

MÀSTER
Màster universitari en innovació de les indústries tèxtils
Màster en comissariat d’art digital
Màster en assessoria d’estilisme, imatge i comunicació
Màster en gestió de la indústria de la moda i el disseny

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Curs d’especialització universitària en personal branding. Estratègies de
comunicació per a la creació i gestió de la marca persona
Curs en Arduino basics: inputs and outputs interactive design
Curs en Internet of things (IOT): iniciació per esdevenir un maker
Curs en escenografia visual: mapping
Curs en programació IOS per a dispositius mòbils
Curs en design Hackathon! The user experience (UX) challenge
Curs en programació Android per a dispositius mòbils

DOCTORAT
Doctorat en disseny

RECERCA I INNOVACIÓ
Projectes d’investigació

Selecció de grups de recerca vinculats
amb ensenyaments artístics

Unitats d’Experimentació i Aplicació (UEA)

TADD, Teoria, Anàlisi i Desenvolupament del Disseny

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Fundació FUNDIT

Constituïda per organismes de l’Administració, agrupacions empresarials i empreses significatives de diversos sectors
(Ministeri d’Indústria, Generalitat de Catalunya, Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, Consejo Intertextil Español,
entre d’altres), organitza la seva activitat d’acord amb nodes de coneixement que treballen de manera simbiòtica en
xarxa amb responsabilitat i autonomia.

Projecte ESDi Color_Lab

La seva activitat se centra en la recerca pluridisciplinar del color i la seva aplicació industrial tècnica i comercial.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Emprenedoria

Professionalització a través de propostes pròpies

Borsa de treball

L’ESDi Empresa disposa d’un cotreball amb totes
les infraestructures necessàries perquè els graduats
puguin desenvolupar els seus projectes empresarials
amb el màxim de facilitats possible. D’altra banda,
ESDi Empresa és un canalitzador de projectes
empresarials.

L’Escola Superior de Disseny potencia la participació
de l’alumnat en projectes i recerca amb empreses
que li permet posar en pràctica tots els seus
coneixements, així com desenvolupar el seu vessant
creatiu.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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La Salle

|
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Privada
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La
Salle
Escoles i centres integrats o adscrits amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Electrònica
i Informàtica

Facultats i departaments
amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics
Media Technologies Department
Electronics & Communication Department
Computer Engineering and Networking
Department

La Salle es presenta com un centre universitari
pioner a Catalunya. És una institució catalana
d’inspiració cristiana fundada pels Germans de
les Escoles Cristianes.
Entre les línies de recerca universitària relacionades amb el camp artístic, destaquen l’animació
per ordenador, els sistemes inteŀligents dins de
la línia de mineria de dades, televisió digital i la
usabilitat i experiència d’usuari.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
POSTGRAU

GRAU

Postgrau en fotografia digital
Postgrau en arquitectura interior. Espais privats
Postgrau en arquitectura interior. Espais comercials i públics
Postgrau en ciutats inteŀligents (smart cities)
Postgrau en tècniques actuals en disseny, càlcul i construcció d’estructures
especials
Postgrau en experiència d’usuari, accessibilitat i usabilitat

Grau en animació
Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals
Grau en enginyeria multimèdia
Grau en enginyeria multimèdia (menció videojocs)
Grau en creació multimèdia i jocs seriosos

MÀSTER
Màster universitari en creació multimèdia
Màster en disseny d’interfaces i experiència d’usuari (UI/UX)
Màster in user experience

DOCTORAT
Doctorat industrial

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Títol d’expert universitari en grups d’escenoteràpia (Fundació Vidal i Barraquer)
6 tallers pràctics de Lean Startup
Curs en gestió de projectes
Curs en comunicacions i presentacions eficaces
Programació IOS per a dispositius mòbils
Programació Android per a dispositius mòbils

RECERCA I INNOVACIÓ
Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics
GRECO: centrat en les comunicacions per ràdio, electromagnetisme i nanotecnologia.
GTM: grup multidisciplinari orientat a tecnologies multimèdia.
GRSI: aprenentatge automàtic, mineria de dades.
ARC: grup multidisciplinari dedicat al disseny, desenvolupament i aplicació de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l’arquitectura, en diferents àmbits:
ensenyament, projectes i recerca.
GRIMM: centrat en la interacció entre la gestió i la innovació tecnològica en l’emprenedoria.

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
La Salle Technova Barcelona

Entre les infraestructures per a la recerca i la innovació, destaquen el Parc d’Innovació Tecnològica i Empresarial La
Salle, actualment La Salle Technova Barcelona, una de les incubadores més importants d’Europa per a les tecnologies
innovadores de nova creació.

UserLab

Laboratori d’usabilitat on es reprodueixen entorns domèstics i de treball, que permet a les empreses realitzar estudis
sobre el comportament dels usuaris quan estan en contacte amb el producte.

Sala BCN Digital

Sala BCN Digital, una casa-laboratori que informa sobre les tecnologies i les seves aplicacions en l’edificació i que també
permet a les empreses realitzar determinats estudis sobre la integració de la tecnologia en els edificis.

Institut de Recerca Innova Institute

L’Innova Institute acull projectes de recerca acadèmica i d’R+D+I que permeten avançar en la generació de
coneixement en els àmbits de la innovació, l’emprenedoria i la gestió de les TIC.

Laboratori de Televisió Digital

El Laboratori de Televisió Digital implementa una cadena completa de generació, transmissió i recepció de TV digital.
S’utilitza en activitats docents, de recerca i desenvolupament en el Departament de Tecnologies Mèdia (DTM) de La
Salle.

Laboratori de Captura de Moviment en Temps Real

És un entorn únic de captura d’imatge i moviment 3D en un sol lloc. Combina un estudi de TV convencional amb
incrustació (chroma key) i un sistema VICON de 24 càmeres de captura de moviment.

Espai de Creació Multimèdia The Dome

És un taller on estudiants i investigadors treballen junts en projectes multimèdia. Està concebut com un espai per
facilitar la creació i el treball multidisciplinari, elements fonamentals d’un projecte realment multimèdia.

Laboratori de Producció Audiovisual Digital
Laboratori de Producció de Prototipus
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El laboratori de producció audiovisual és un entorn amb equips professionals que permet a l’alumnat l’aprenentatge i
aprofundiment en la creació de continguts audiovisuals.
Dirigit a la investigació, la transferència de tecnologia i a l’alumnat que du a terme el seu projecte de final de carrera.
Conté instrumentació i equips necessaris per realitzar el programari vinculat a aquests projectes.

CENTRES I INSTITUCIONS

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV)

|

www.urv.cat

La Universitat Rovira i Virgili (URV) es presenta com una universitat pública que aposta per la formació continuada i l’exceŀlència en la recerca, el desenvolupament i la innovació. La URV ofereix
màsters universitaris en pràcticament tots els àmbits de coneixement. Més de la meitat són interuniversitaris, alguns compten amb
la coŀlaboració d’instituts de recerca (ICIQ, ICAC, IPHES) i d’altres coŀlaboren amb universitats europees.

|

Tarragona

|

Pública

Facultats i departaments
amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics
Facultat de Lletres
Departament d’Història i Història de l’Art
Departament d’Estudis de Comunicació

URV

Escoles i centres integrats o
adscrits amb estudis relacionats
amb ensenyaments artístics
Escola de Postgrau i Doctorat

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Grau en comunicació audiovisual
Grau en història de l’art
Grau en publicitat i relacions públiques

Curs d’enregistrament i edició d’àudio per al seu ús en l’aprenentatge de
l’educació musical
Curs d’estiu en recuperar, investigar i reutilitzar el cinema domèstic
Curs en desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils (programació per
a sistemes IOS)

MÀSTER
Màster universitari en patrimoni artístic i cooperació cultural
Màster universitari en música com a art interdisciplinària (UB) (URV ) (ESMUC )
Màster en continguts televisius d’entreteniment
Màster en enginyeria industrial

DOCTORAT
Doctorat en estudis humanístics

Organitza: Facultat de Lletres.
Línies de recerca: ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres, història i història de
l’art, literatura, lingüística i socialització religiosa.

POSTGRAU
Postgrau en creació i producció de continguts televisius d’entreteniment
Postgrau en creació i comercialització de continguts televisius d’entreteniment

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Càtedra universitat-empresa per al foment de la
innovació empresarial

Amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses a la demarcació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili ha impulsat la càtedra URV-empresa d’emprenedoria i creació d’empreses.

Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City

Des de la càtedra Tarragona Smart Mediterranen City, s’ha establert una coŀlaboració docent amb el postgrau smart
social city: estratègies i processos d’innovació (2014-2015) de la Universitat de Barcelona.

Càtedra Repsol d’exceŀlència en comunicació

La càtedra internacional URV / Repsol d’exceŀlència en comunicació és el resultat d’un conveni de coŀlaboració
entre la URV, a través del Departament d’Estudis de Comunicació, i Repsol. Aquesta càtedra realitza activitats de
recerca, de formació universitària i de divulgació en l’àmbit de la comunicació social, amb una vocació de foment
de la qualitat i de l’exceŀlència ètica i estètica.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH | www.upcbarcelonatech.edu
La Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech
és una institució pública de recerca i d’educació superior en
els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències.
En un context altament creatiu i de compromís amb l’entorn
i amb el canvi, els projectes de recerca, docència i gestió de
la UPC BarcelonaTech es fonamenten en els principis de llibertat, justícia, democràcia, solidaritat, cooperació, sostenibilitat, eficiència, transparència i responsabilitat social.

|

Barcelona | Privada

Escoles i centres integrats o adscrits
amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics

UPC
BarcelonaTech

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics

Escola d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa (ESEIAAT)
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB)
School of Professional & Executive Development (UPC School)
Escola de Doctorat
(CITM) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
(EEI) Escola d’Enginyeria d’Igualada
Centre Universitari Euncet Business School
Fundació CIM-UPC

Departament d’Arquitectura de Computadors (DAC)

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
MÀSTER

POSTGRAU

Màster universitari en visió per computador / computer vision (semipresencial)
(UAB) (UOC) (UPC BarcelonaTech) (UPF)
MUET Màster universitari en estudis teatrals (UAB) (UPF) ( Institut del Teatre de
de la Diputació de Barcelona) (Amb la col·laboració de la UPC BarcelonaTech)
Màster en restauració de monuments d’arquitectura
Màster en arquitectura del paisatge
Màster en disseny i producció d’espais
Màster en disseny i enginyeria de desenvolupament de producte
Màster en animació, art digital i videojocs
Màster en disseny i creació de videojocs

Postgrau en digitalització i difusió del patrimoni fotogràfic
Postgrau en gestió del disseny / design manegement (amb Barcelona Centre de
Disseny BCD)
Postgrau en disseny d’ interiors
Postgrau en espais efímers i museografia radical
Postgrau en smart cities
Postgrau El projecte de l’espai públic
Postgrau El sistema dels verds: del verd urbà als espais naturals
Postgrau en disseny de producte assistit per ordinador (DPAO)
Postgrau en tècnic CAD avançat
Postgrau en desenvolupament de projectes d’enginyeria de producte
Postgrau en infografia i animació 3D de projectes (IAP 3D)

DOCTORAT
Doctorat en comunicació visual en arquitectura i disseny

Organitza: Departament d’Expressió Gràfica i Arquitectònica UPC BarcelonaTech BarcelonaTech.
Línies recerca: L’expressió del projecte d’arquitectura | Anàlisi i evolució (EDPA).
Accés: el programa és interdisciplinari i s’adreça, sobretot, a persones titulades superiors en
arquitectura, enginyeria, història, urbanisme i belles arts, interessades a desenvolupar activitat
investigadora relacionada amb una de les dues línies de recerca esmentades.

RECERCA I INNOVACIÓ
Departament vinculat

Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Departament d’Expressió Gràfica i Arquitectònica
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i
del Vallès (ETSAB i ETSAV)

Grup de recerca “Arquitectura: Representació i Modelatge” (AR&M), vinculat als doctorats Comunicació visual
en arquitectura i disseny i Patrimoni arquitectònic, civil, urbanístic i rehabilitació de construccions existents.
Altres grups de recerca: Grup de recerca Arquitectura, Ciutat i Cultura (ACC); Grup Internacional de Recerca en
Arquitectura i Societat (GIRAS) i Grup de recerca en Edificació i Patrimoni (GREIP).

Departament d’Enginyeria Química
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova
i la Geltrú

Grup de recerca Anàlisi de materials del patrimoni cultural (AMPC).		

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER)

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Emprenedoria

Professionalització a través de propostes pròpies

Borsa de treball
La borsa de treball de la UPC BarcelonaTech integra
en un sol entorn les ofertes de treball de les escoles i
facultats de la Universitat Politècnica de Catalunya.

UPC BarcelonaTech Emprèn
L’espai d’emprenedoria Emprèn UPC BarcelonaTech
està adreçat a estudiants o titulats recents (< 2 anys)
que tinguin una idea de negoci i necessitin un
espai on poder-la fer realitat. A l’espai Emprèn UPC
BarcelonaTech la podran desenvolupar en fases inicials
rebent formació i assessorament. Es preveu que el
període d’ocupació dels llocs de treball per part dels
equips emprenedors sigui d’un màxim d’un any.
L’espai d’emprenedoria Emprèn UPC BarcelonaTech és
un projecte realitzat conjuntament amb l’Ajuntament
de Barcelona (Barcelona Activa).

Concurs Emprèn (UPC BarcelonaTech / YUZZ)
Aquesta iniciativa pretén contribuir a fomentar
l’esperit emprenedor i la cultura de la innovació
entre els estudiants de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
El concurs consta de dues fases:
Idea de negoci
Projecte empresarial
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CENTRES I INSTITUCIONS

Escola Superior d’Enginyeries de Terrassa (ESEIAAT) | www.eet.upcbarcelonatech.edu

|

Terrassa

|

Pública

INTEGRADA: UPC BarcelonaTech

ESEIAAT

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
és un centre públic d’educació superior i de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC
BarcelonaTech) en el Campus de Terrassa. El centre neix el 24 de novembre de 2015, fruit de la integració de dues escoles centenàries; l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa (ETSEIAT) i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET).

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU
Grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals
Grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil

MÀSTER
Màster universitari en estudis avançats en disseny Barcelona (MBDesign)
(UPC: ETSAB / EPSEVG / ESEIAAT) (UB)
Màster universitari en enginyeria textil i paperera

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

|

www.eet.upcbarcelonatech.edu

|

Barcelona

| Pública

INTEGRADA: UPC BarcelonaTech

ETSAB
Altres organismes relacionats
Laboratoris amb seu a l’Escola
TEL: Taller d’Estudis Lumínics
TOC: Taller Obert de Concursos
Càtedra Gaudí, centre de documentació adscrit

Facultats i departaments
amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics
Expressió gràfica arquitectònica I (EGA1)

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona (ETSAB) té com a objectiu formar les futures generacions de professionals
de l’arquitectura en els camps disciplinaris que
la conformen (projectes, urbanisme, teoria, tecnologia, paisatgisme i disseny), amb la capacitat
suficient per aplicar en la seva activitat professional els coneixements i les competències adquirits durant els estudis, i que aquesta activitat
esdevingui útil i enriquidora per a la societat.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
MÀSTER
Màster universitari en estudis avançats en disseny Barcelona (MBDesign)
(UPC: ETSAB / EPSEVG / ESEIAAT) (UB)
Màster universitari en paisatgisme

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Càtedra Gaudí

La càtedra Gaudí és un centre de documentació i recerca adscrit des que es va crear a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona, que se centra en la figura de l’arquitecte català Antoni Gaudí i Cornet i el seu entorn
modernista.
La càtedra Gaudí vol ser un referent per a estudiants i investigadors interessats en la figura de Gaudí oferint-los el
material documental i gràfic relacionat amb l’arquitecte que s’ha reunit al llarg de més de mig segle.
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CENTRES I INSTITUCIONS

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | www.epsevg.upcbarcelonatech.edu | Barcelona | Pública
INTEGRADA: UPC BarcelonaTech

EPSEVG

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU
Grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte

MÀSTER
Màster universitari en estudis avançats en disseny Barcelona (MBDesign)
(UPC: ETSAB / EPSEVG / ESEIAAT) (UB)

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

|

www.citm.upcbarcelonatech.edu

|

Terrassa

|

Privat

INTEGRADA: UPC BarcelonaTech

CITM

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) és un centre docent adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech. Està situat al Campus de la UPC BarcelonaTech a
Terrassa, a només 25 km de Barcelona.
El Centre imparteix dos estudis oficials de grau: el grau en multimèdia i el grau en fotografia i creació
digital, l’única titulació universitària oficial de l’Estat en l’àmbit de la fotografia. Ambdós estudis estan
adaptats, des del curs 2009-2010, a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Així
mateix, el CITM ofereix diversos cursos de postgrau relacionats amb els àmbits d’especialitat de les
tecnologies multimèdia, la fotografia i la creació digital.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU
Grau en disseny, animació i art digital (també en anglès)
Grau en disseny i desenvolupament de videojocs (també en anglès)
Grau en multimèdia

POSTGRAU
Postgrau en digitalització i difusió del patrimoni fotogràfic
Postgrau en postproducció. Motion graphics i visual effects

MÀSTER

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Màster en UX disseny d’experiència d’usuari

Curs de formació contínua: la difusió del patrimoni cultural
Curs de formació contínua: tècniques de digitalització de materials fotogràfics

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
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Acull un conjunt de cinc laboratoris de recerca i desenvolupament de projectes anomenat PENTALAB, un espai
de referència en recerca, innovació i transferència tecnològica en l’àmbit multimèdia, audiovisual i de la imatge.
Compta amb un laboratori audiovisual, un laboratori de continguts i aplicacions interactives multimèdia, un laboratori d’imatge generada per computador, un d’interacció humà-computador i un de qualitat de la imatge.

CENTRES I INSTITUCIONS

UNIVERSITAT DE LLEIDA

|

www.udl.es

|

Lleida

La Universitat de Lleida (UdL) combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica
que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la
internacionalització.
Distingida amb el Campus d’Exceŀlència Internacional pel
projecte Iberus, que comparteix amb les universitats de Saragossa, La Rioja i la Pública de Navarra, té com a missió la
generació, disseminació i aplicació del coneixement.
També cal destacar el moviment associatiu cada cop més
important que engloba el Consell de l’Estudiantat i les associacions universitàries culturals.

|

Pública

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics
Facultat de Lletres:
Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Departament d’Història de l’Art i Història Social

UdL
Escoles i centres integrats o adscrits
amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics
Escola Politècnica Superior:
Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

DOCTORAT

Grau en comunicació i periodisme audiovisuals
Grau en història de l’art i gestió del patrimoni artístic

Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

MÀSTER
Màster universitari en peritatge, avaluació i anàlisi d’obres d’art
Màster universitari en comunicació del patrimoni cultural i natural
Màster universitari en creació d’empreses audiovisuals i convergència digital
(UdL) (Universitat de Saragossa)
Màster en enginyeria industrial

Organitza: Facultat de Lletres.
Línies de recerca: Patrimoni cultural i desenvolupament local, Arqueologia, Prehistòria i
Història Antiga, Història, Desenvolupament i Cooperaci Internacional, Història de l’art, Llengües
Aplicades, Filologia Catalana i Occitana, Comunicaci i Periodisme Audiovisuals, Filologia Clàssica,
Filologia Francesa, Traducció i interpretació, Filologia Hispànica, Filologia Anglesa i Lingüística,
Estudis de Gènere, Geografia i Sociologia, Estudis sobre joventut i societat, Estudis sobre el joc
i l’esport.

RECERCA I INNOVACIÓ
Departament vinculat

Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Departament d’Història de l’Art i Història Social
(Unitat Història de l’Art). Facultat de Lletres

Grup de Recerca Unitat Música
Grup de Recerca en Musicologia
ACEM. Grup de Recerca consolidat Art i Cultura d’Època Moderna
Grup de Recerca Ars Picta
Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura
Grup de Recerca i Innovació en Disseny (GRID). Tecnologia i aplicació multimèdia i digital als dissenys
observacionals.

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
La Comissió Europea va atorgar a la Universitat de Lleida el Centre d’Exceŀlència Jean Monnet el juny de 2012. La concessió del Centre ve a reconèixer el treball realitzat
durant molts anys en favor de la construcció europea i dels valors de la integració.
El Centre d’Exceŀlència té com a objectiu convertir-se en un instrument aglutinador dels temes europeus amb seu en la UdL, encara que obert a la ciutat i a la província de Lleida.
La Universitat de Lleida forma part de la Xarxa TECNIO, que dóna suport a la creació d’empreses de base tecnològica i negocis innovadors, i a l’explotació de la propietat
inteŀlectual i industrial.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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UNIVERSITAT DE GIRONA

|

www.udg.edu

|

La Universitat de Girona (UdG) es descriu com una institució pública que cerca l’exceŀlència en la docència i la recerca, i que participa en el progrés i el desenvolupament de
la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica
de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials i
les arts.
La UdG està arrelada al país i a la cultura catalana, i és un dels
principals motors econòmics i culturals del seu entorn. Al
mateix temps, expressa la vocació d’universalitat i d’obertura a totes les tradicions, els avenços i les cultures.
La Universitat de Girona presenta tres campus diferenciats
(Montilivi, Barri Vell i Centre). El campus de Montilivi, de nova
construcció, està format per edificis singulars en un espai
obert; el campus del Barri Vell, caracteritzat per la rehabilitació
d’edificis històrics, és part del patrimoni històric de la ciutat, i
el campus Centre s’aglutina entorn de l’antiga Escola Normal,
rehabilitada i convertida en seu de dos centres docents.

Girona

|

Pública

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics

UdG

Facultat de Lletres
Facultat de Turisme
Facultat d’Educació i Psicologia
Departament de Psicologia
Departament d’Història i Història de l’Art
Departament de Filologia i Comunicació

Escoles i centres integrats o adscrits amb
estudis relacionats amb ensenyaments
artístics
Escola Universitària ERAM
Escola de Doctorat
Escola Politècnica Superior

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
DOCTORAT

GRAU

Doctorat en ciències humanes, del patrimoni i de la cultura

Grau en comunicació cultural
Grau en història de l’art
Grau en publicitat i relacions públiques
Grau en història, geografia i història de l’art (UOC) (UdL)

MÀSTER
Màster universitari en ciutats inteŀligents (smart cities)
Màster universitari en enginyeria del disseny de productes
Màster universitari en turisme cultural
Màster universitari en comunicació i estudis culturals
Màster universitari en visió per computador i robótica VIBOT (Université de
Bourgogne) (Heriot-Watt University) (UdG)
Màster universitari d’arts visuals i educació: un enfocament construccionista
(Universitat de Granada) (UB) (UdG)
Màster universitari en gestió cultural (UOC) (UdG)
Màster universitari en pedagogia musical 0-12 (URL) (UdG) (UVIC)
Màster en bioconstrucción aplicada y ecoarquitectura
Màster en comunicació, relacions públiques i organització d’esdeveniments
(realització a Barcelona)
Màster en dramatúrgia del sentir i poètica de la coincidència significativa
(realització a Barcelona)
Màster integratiu en artteràpia

Organitza: Facultat de Lletres | Escola de Doctorat.
Línies de recerca: Cultura escrita i visual en època medieval | Descripció lingüística, contacte
de llengües i tipologia | Filosofia del llenguatge i les ciències cognitives | Filosofia teòrica i
pràctica | Història de l’Art Modern | Història de la llengua | Història, memòria, identitats | Història
comparada: èpoques medieval, moderna, contemporània | Història de les societats rurals |
Investigació arqueològica | Lingüística diacrònica i gramàtica comparada (LIDIAGC) | Literatura
de l’Edat Moderna i Contemporània | Literatura Medieval i del Siglo de Oro | Patrimoni Cultural |
Teories de l’Art Contemporani.
Accés: a més de l’expedient acadèmic (80%) i col·laboració prèvia amb grups d’investigació
(10%), es valoraran altres aspectes del currículum, especialment publicacions i participació en
congressos (10%).

Doctorat en arts i educació (UB) (UdG) (UG) (UCM)

Organitza: Facultat de Belles Arts | Facultat d’Educació.
Línies recerca: Art, intervenció educativa i transformació social | Educació de les arts i la cultura
visual | Enfocaments multiculturals, ecològics i inclusius de l’educació artística | Metodologies
artístiques de recerca: investigació educativa basada en les arts | Pedagogies culturals en patrimoni,
museus i espais expositius.
Accés: Màster Arts visuals i educació. Un enfocament construccionista.

POSTGRAU
Postgrau en musicoteràpia
Postgrau en artteràpia

RECERCA I INNOVACIÓ
Departament vinculat

Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Departament de Filologia i Comunicació

Grup d’Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (GRHCS093)

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Fundació UdG: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada. L’oferta inclou iniciatives dels departaments de la UdG
gestionades per la Fundació, cursos i seminaris proposats per la mateixa Fundació i un servei «a la carta» per acollir demandes concretes d’empreses i institucions.
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Escola Universitària ERAM

|

www.es.eram.edu

|

Girona

|

Privada
ADSCRITA: UdG

Facultats i departaments
amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics
Departament d’Organització, Gestió
Empresarial i Disseny del Producte

ERAM

Departament d’Arquitectura i Tecnologia de
Computadors

Escoles i centres integrats o
adscrits amb estudis relacionats
amb ensenyaments artístics
Fundació Escola de Gestió Empresarial (EGE)
ERAM Crossmedia College

Escola Universitària ERAM és una escola adscrita a la
Universitat de Girona, creada el 1998 per la fundació privada Escola de Gestió (EGE), entitat sense ànim de lucre,
formada per un grup de professionals interdisciplinaris
d’àrees diverses com ara l’economia, el disseny o l’enginyeria, que tenien inquietuds en el món de la formació,
amb l’objectiu de crear nous perfils professionals en el
camp de la comunicació audiovisual i oferir una resposta a les noves professions emergents. És un centre d’estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació i les arts
que aposta per una formació transdisciplinària i creativa,
orientada al món professional. Destaca la impartició de
dos graus oficials amb un pla d’estudis únic: audiovisuals
i multimèdia, i arts escèniques.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Grau en arts escèniques
Doble titulació Top-up GAE (en col·labotació amb University of Northampton)
Grau en audiovisual i multimèdia
Doble titulació Top-up GAM (en col·laboració amb University of Lincoln, University
of Northampton, San Jose State University, UDI-Universitaria de Investigación y
Desarrollo de Bucaramanga de Colòmbia)

Diploma d’especialització en tècnica fotogràfica
Cursos d’especialització d’arts escèniques
Curs d’actor per càmera
Curs de vídeo per a web i xarxes socials (realització, producció, distribució i
promoció)
Curs del paper a l’escenari
Curs L’actor i l’escena, del text cap a l’acció
Curs Mapping
Curs Operador de càmera i edició
Curs Realització en directe per streaming
Cursos de disseny
Curs 3D per a fotografia i disseny gràfic
Curs en desenvolupament web Curs en disseny gràfic
Curs en disseny gràfic I (tècnic)
Curs en disseny i creació web
Curs en eines de disseny per a web
Curs en generació de fluids i dinàmiques digitals amb Realflow
Curs en Wordpress
Curs en Illustrator
Curs en InDesign
Curs en Joomla
Curs en maquetació web: CSS i HTML
Curs en Photoshop
Taller d’iŀlustració amb tècniques tradicionals i digitals

MÀSTER
Màster en fotografia creativa
International master in design, creativity & technology (en col·labotació amb
University of Northampton)

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
ERAM Medialab

ERAM Medialab SL neix com a empresa derivada de l’Escola Universitària ERAM (centre adscrit a la Universitat de
Girona) el juliol de 2011, amb l’objectiu de fer recerca en l’àmbit TIC-mèdia i aplicar el nou coneixement en indústries
de Catalunya.
Presenten la recerca focalitzada a aprofitar la transversalitat de continguts en els mitjans audiovisuals, a través de les
diferents tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d’obtenir aplicacions i productes d’alta usabilitat, que
s’adaptin als diferents dispositius tecnològics, i que tinguin viabilitat econòmica i financera.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Emprenedoria

Professionalització a través de propostes pròpies

Borsa de treball

ERAM Medialab SL es recolza en la recerca i en el
desenvolupament de productes TIC-Media per a
l’alumnat de l’EU ERAM-UdG, i actua de nexe entre
alumnat, professorat, investigadors i empreses TICMedia de tot Catalunya.

La producció editorial de les coŀleccions «Textos
Teatrals Clàssics», «Escrits Teòrics», «Materials
Pedagògics» i la revista Estudis Escènics.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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ERAM CrossMedia College

|

ca.eramcollege.com

|

Girona

|

Privada
ADSCRIT: ERAM

ERAM
CrossMedia
College

ERAM CrossMedia College és un centre adscrit a l’Escola Universitària ERAM. Ubicat a l’edifici Coma
Cross de Salt, descriu la preparació de l’alumnat des d’un enfocament interdisciplinari i posa l’èmfasi
en la recerca entorn dels nous mèdia i la tecnologia. Es caracteritza per coŀlaborar internacionalment
amb altres institucions i universitats estrangeres, tret que afavoreix la mobilitat dels estudiants. Destaca la relació de partner amb la Northampton University (Regne Unit), l’acord amb la qual li permet
expedir el títol de BA (Hons) en graphic communication.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
BACHELOR
BA (Hons) graphic communication
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CENTRES I INSTITUCIONS

Escola Politècnica Superior (EPS)

|

www.udg.edu/eps

|

Girona

|

Pública
INTEGRADA: UdG

Facultats i departaments
amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics

EPS

Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte
Departament d’Arquitectura i Tecnologia
de Computadors
Departament de Filologia i Comunicació

Altres organismes relacionats
Institut d’Informàtica i Aplicacions (IIIA)
Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB)

L’Escola Politècnica Superior (EPS), centre de la tecnologia, l’enginyeria i l’arquitectura de la Universitat de Girona, es descriu pionera en dobles titulacions i màsters innovadors. Ofereix un entorn acadèmic necessari per adquirir
i desenvolupar amb exceŀlència les habilitats professionals
que es requereixen avui dia, en un campus integrat amb
tots els serveis residencials i de la vida universitària, i amb
connexió directa, en recerca, transferència i polítiques d’inserció laboral, amb les empreses més dinàmiques i innovadores del país.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

MÀSTER

Grau en disseny i desenvolupament de videojocs

Màster universitari en ciutats inteŀligents (smart cities)
Màster universitari en enginyeria industrial

RECERCA I INNOVACIÓ
Departament vinculat

Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Departament de Filologia i Comunicació
Departament d’Organització, Gestió Empresarial
i Disseny de Producte

-Grup d’Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (GRHCS093)
-El Grup GREP (Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció) és un grup interdepartamental
format per professors dels departaments d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte (OGEDP)
i d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial (EMCI). Es treballa en temes de planificació i millora de
sistemes de gestió de la producció i sistemes de gestió integral (qualitat, medi ambient, seguretat).
-El Grup ONIT (Xarxes Organitzatives, Innovació i Desenvolupament d’Estratègies i Productes Turístics) treballa en
projectes per a administracions públiques i per a empreses relacionades amb la gestió turística.
-El Grup PRODIS (Grup de Recerca en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte), que integra tots els
professors de l’àrea d’EGE, es dedica a l’aplicació de metodologies i tècniques d’innovació i disseny per facilitar la
generació de nous productes. Aquest grup coŀlabora amb el Centre d’Innovació i Desenvolupament Conceptual
de Nous Productes, que forma part de la Xarxa IT de centres de suport a la innovació tecnològica promoguda pel
CIDEM (Generalitat de Catalunya).
-El Grup GITASP (Grup de Recerca en Innovació Tecnològica al Sistema Productiu), format per professors dels
quatre grups anteriors, té la menció de grup consolidat per part de la Generalitat de Catalunya.

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
EPS LAB

EPS LAB és un espai on les empreses del territori poden fer estudis de mercat quantitatius i qualitatius, amb un
públic objectiu com l’universitari. L’objectiu principal és el d’afavorir la relació entre universitat i empresa.
EPS LAB és una activitat impulsada pel Patronat Politècnica i gestionada des de l’Escola Politècnica. EPS LAB
permetrà que el teixit empresarial gironí pugui aprofitar la presència de la universitat per obtenir inputs durant
el procés de llançament de nous productes o serveis i així poder oferir al mercat un producte, packaging, serveis,
millorats a causa del test previ i la retroacció de qualitat que rebrà per part d’estudiants de la Universitat que
l’empresa hagi segmentat.

Institut de Recerca en Visió per Computador i
Robòtica (VICOROB)

L’Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la Universitat de Girona va ser creat l’any
2014. Representant actualment un 10 % de la productivitat del PDI de la UdG, és un institut de referència en
l’àmbit català en els sectors de: anàlisi de la imatge mèdica, anàlisi de la imatge multimèdia, percepció 3D en
entorns industrials, visió subaquàtica, robòtica subaquàtica i inteŀligència artificial.

Càtedra Girona de smart city

La càtedra Girona smart city promou l’estudi, la recerca i la disseminació del concepte «ciutat inteŀligent», centrat
en les ciutats petites i mitjanes —com és Girona—, mitjançant l’organització d’activitats de recerca, transferència
de tecnologia, debat i difusió.
L’objectiu principal de la càtedra Girona smart city és fer de la Universitat de Girona i de l’Ajuntament de Girona
referents acadèmics i d’administració local, respectivament, en l’esfera internacional de les ciutats inteŀligents.

Càtedra Manel Xifra Boada en recerca i innovació en
tecnologia de la transformació d’envasos flexibles
(publicació BOU)

Càtedra d’empresa interuniversitària, creada el 10 de juny de 2013, que té com a objectiu realitzar activitats
orientades a la formació, la recerca i la transferència de coneixement en els àmbits de la tecnologia de la
producció d’envasos flexibles.
Hi participen Comexi Group, la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Comexi Group és un grup industrial dedicat a la fabricació de béns d’equipament per a la indústria de l’envàs
flexible (bàsicament, plàstic i derivats) i té una àmplia experiència a incorporar el treball de grups interdisciplinaris
universitaris, focalitzar esforços i establir estructures en xarxa entre l’empresa i el món universitari. La Universitat
de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya es complementen aportant solucions tecnològiques i activitats
de formació.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

|

www.uoc.edu

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es presenta com una
universitat en línia, reconeguda internacionalment, amb una comunitat de més de 60.000 estudiants. Ofereix un aprenentatge centrat en
l’estudiant, amb els avantatges d’una formació personalitzada, flexible,
accessible i coŀlaborativa, mitjançant el seu campus virtual.
La Universitat Oberta de Catalunya és una institució de referència en
l’educació basada en les TIC, que parteix de la innovació i la investigació per disseminar el coneixement.

|

No presencial

|

Privada

Àrees i estudis relacionats amb
ensenyaments artístics

UOC

Estudis d’Arts i Humanitats
Estudis de Ciències de la Informació i de la
Comunicació
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Escoles i centres integrats o
adscrits amb estudis relacionats
amb ensenyaments artístics
Escola de Doctorat

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Grau en multimèdia
Grau en disseny gràfic i digital
Grau en història, geografia i història de l’art (UOC) (UdL)

MÀSTER
Màster universitari en aplicacions multimèdia
Màster universitari en història contemporània
Màster universitari en humanitats, art, literatura i cultura contemporànies
Màster universitari en desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
Màster universitari en visió per computador (UAB) (UOC) (UPC) (UPF)
Màster universitari en gestió cultural (UOC) (UdG)
Màster en cinema fantàstic i ficció contemporània (en col·laboració amb Sitges
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya)
Màster en edició digital

POSTGRAU
Postgrau en art contemporani
Postgrau en cultura contemporània
Postgrau en disseny d’experiència d’usuari (UX)
Postgrau en disseny i programació d’aplicacions per a dispositius mòbils
Postgrau en disseny web i usuaris, interfícies i mòbils
Postgrau en desenvolupament de videojocs
Postgrau en gestió d’esdeveniments culturals, esportius i corporatius
Postgrau en gestió i màrqueting editorial
Postgrau en polítiques culturals
Postgrau en publicitat a internet i nous mitjans digitals (DoubleYou)
Postgrau de l’edició digital
Postgrau en projectes de gestió de documents electrònics (EDRMS)
Postgrau en smart cities : ciutat i tecnologia
Postgrau en direcció de comunicació i imatge corporativa

Curs en desenvolupament front-end amb frameworks Javascript
Curs en disseny i producció editorial
Curs en edició del text
Curs en gestió de la creativitat
Curs d’especialització en enterpreneurship i innovation
Curs d’especialització en disseny de projectes culturals
Curs d’especialització en gestió cultural: marc conceptual i jurídic
Curs d’especialització en gestió i producció d’esdeveniments
Curs especialització en marca i comunicació corporativa
Curs d’especialització en comunicació i màrqueting d’esdeveniments
Curs d’especialització en ciutats més inteŀligents i ciutadania
Curs d’especialització en disseny d’interacció i usabilitat
Curs d’especialització en disseny d’interacció per a dispositius mòbils
Curs d’especialització en disseny i maquetació web
Curs d’especialització en programació d’aplicacions per a Android
Curs d’especialització en programació per al web
Curs d’especialització en tècniques d’edició digital
Seminari en art i psicoanàlisi

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ

Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) és un centre de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
especialitzat en l’estudi d’Internet i dels efectes de la interacció de les tecnologies digitals amb l’activitat humana.
L’IN3 acull un conjunt de grups de recerca reconeguts que desenvolupen una àmplia diversitat d’investigadors,
de caràcter interdisciplinari. El centre acull cada any investigadors i professors visitants: els seus investigadors
participen en els programes de doctorat Societat de la informació i el coneixement i Tecnologies de la informació
i de xarxes de la UOC.

eLearn Center

L’eLearn Center és l’instrument amb què es dota la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a facilitar la recerca
aplicada en e-learning, fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a dins i a fora de la institució el valor
de l’e-learning com a element constitutiu de la identitat de la UOC. Recerca aplicada en e-learning i suport a la
docència.
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UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) és una
universitat privada sense ànim de lucre amb seu a Barcelona. Té dues seus, una a la ciutat de Barcelona i una altra a
Sant Cugat.

|

www.uic.es

|

Barcelona

|

Privada

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics
Facultat d’Humanitats
Departament d’Humanitats

UIC

Escoles i centres integrats o adscrits
amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics
LAI Escola Superior de Disseny

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU
Grau en comunicació audiovisual
Grau en publicitat i relacions públiques

MÀSTER
Màster universitari en gestió cultural

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Graduat superior en disseny (LAI)
Curs en finançament cultural
Curs en instruments per a la gestió de la cultura
Curs en màrqueting cultural
Curs en renderització i postproducció

POSTGRAU
Postgrau en gestió cultural
Postgrau en gestió d’indústries culturals creatives
Postgrau en gestió de museus i patrimoni cultural

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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UNIVERSITAT ABAT OLIBA (UAO-CEU)

|

www.uaoceu.es

La Universitat Abat Oliba CEU es descriu com una universitat
privada i catòlica vinculada a la Fundación San Pablo CEU. L’origen de l’actual universitat es troba en el CDES Abat Oliba, una
institució creada per la Fundación San Pablo-CEU l’any 1973 a
Barcelona, com a coŀlegi universitari. Aquest centre va iniciar la
seva activitat el gener de 1974, mitjançant un conveni d’adscripció i coŀlaboració amb la Universitat de Barcelona.

|

Barcelona

|

Privada

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments
artístics
Departament de Comunicació
Departament d’Educació i Humanitats

UAOCEU Escoles i centres integrats, adscrits o

associats amb estudis relacionats amb
ensenyaments artístics
CEU Escola Internacional de Doctorat
IDEP Barcelona Escola Superior d’Imatge i Disseny

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU
Grau en publicitat i relacions públiques

MÀSTER
Màster universitari en postproducció audiovisual
Màster en comunicació digital i noves tecnologies

DOCTORAT
Doctorat en humanitats per al món contemporani

Organitza: Facultat d’Humanitats.
Línies de recerca: Historia i Societat, Filosofía i Pensament, Literatura i creació artística.
Accés: grau i màster universitari que sumin 300 ECTS
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Títols interuniversitaris

CENTRES I INSTITUCIONS

IDEP BARCELONA ESCOLA SUPERIOR D’IMATGE I DISSENY

|

www.idep.es

|

Barcelona

|

Privat

ASSOCIAT: UAO-CEU

IDEP

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
POSTGRAU
Postgrau en direcció d’art en publicitat i mitjans digitals
Postgrau en disseny de motion graphics i 3D
Postgrau en disseny gràfic
Postgrau en disseny d’app i productes interactius
Postgrau en comunicació i RRPP marques de moda
Postgrau en disseny i imatge de moda
Postgrau en estilisme i direcció d’art en moda
Postgrau Fotografia de moda i direcció creativa
Postgrau en couture, casual design i complements
Postgrau en màrqueting i gestió de marques de moda
Postgrau Patronatge creatiu: tailoring, cotilleria i experimental

MÀSTER
Màster en disseny digital per a web, apps i productes interactius
Màster en disseny gràfic i direcció art
Màster en disseny gràfic, motion graphics i 3D
Màster en disseny gràfic i iŀlustració aplicada
Màster en disseny gràfic i fotografia
Màster en iŀlustració, motion graphics i 3D
Màster en disseny i patronatge avançat
Màster en màrqueting i comunicació en marques de moda

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Diploma d’extensió universitària en disseny gràfic i digital
Diploma d’extensió universitària en disseny de moda
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UNIVERSITAT DE VIC- UNIVERSITAT CENTRAL DE CAT. (UVIC-UCC)
La Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya està regida per la Fundació Universitària
Balmes, el Patronat de la qual el conformen representants dels ajuntaments de Vic, Manresa, Granollers, Manlleu, Figueres i altres ajuntaments de l’entorn, de la Generalitat de Catalunya i de la societat
civil. Amb aquest model propi de control públic i
gestió privada, la Universitat es descriu dotada d’un
sistema de gestió eficient.

|

www.uvic.es

|

Vic

|

Privada

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics

UVIC

Facultat d’Empresa i Comunicació
Departament de Comunicació
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
Facultat de Ciències i Tecnologia

Escoles i centres integrats o adscrits amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics

Altres organismes:
Centre Internacional de
Formació Contínua (CIFC)

Bau, Centre Universitari de Disseny
CRASH Escola Universitària vinculada a la URV
Centre Internacional de Formació Contínua
Escola de Doctorat
Teknós. Centre de formació professional dual

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

GRAU
Grau en comunicació audiovisual
Grau en publicitat i relacions públiques
Grau en multimèdia

CICLE FORMATIU
CFGS Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (Teknós)
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (Teknós)

MÀSTER
Màster universitari en aplicacions mòbils i jocs (també en anglès)
Màster universitari en pedagogia musical 0-12 (URL) (UdG) (UVIC)
Màster en musicoteràpia
Màster en producció cinematogràfica (Mallerich / Paco Poch Cinema)

Curs d’especialització en fotografia de moda (IEFC Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya)
Curs d’especialització en fotoperiodisme (IEFC Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya)
Curs d’Especialització en Il·luminació en el Bodegó Publicitari (IEFC Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)
Curs d’Especialització en Imatge (IEFC Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)
Curs d’Especialització en Retoc Digital Professional (IEFC Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya)
Curs d’Especialització en So (IEFC Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)
Curs d’Especialització: Manel Esclusa. Nit, Obscuritat, Ombres i altres Llums (IEFC
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)
Taller d’Especialització: Producció Fotogràfica (IEFC Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya)

RECERCA I INNOVACIÓ
Departament vinculat

Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Departament de Comunicació. Facultat d’Empresa
i Comunicació

Konekto, grup emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya, estudia la problemàtica de la comunicació
social en el marc dels estudis de les ciències de la comunicació, la cultura, la indústria cultural i també des de la
perspectiva de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Fundació Universitària Balmes

Constituïda el 9 de gener de 1985, és l’entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Té
per finalitats promoure el planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis universitaris i estudis
superiors; dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural; impulsar la recerca i la
transferència de coneixement; editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals amb finalitats
pedagògiques i científiques; concedir premis, beques i ajuts per a estudis i treballs relacionats amb les activitats
que li són pròpies, i fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori.

Escola de Doctorat

La creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya va ser aprovada pel
Patronat de la Fundació Universitària Balmes el 7 d’abril de 2011.
L’Escola de Doctorat organitza la gestió acadèmica i administrativa de les activitats pròpies dels estudis de
doctorat, vetlla per la qualitat acadèmica, fomenta la recerca d’exceŀlència i potencia la coŀlaboració amb centres
de recerca externs per a la projecció dels estudis de doctorat en l’àmbit nacional i internacional.

Càtedra UNESCO, dones, desenvolupament i cultures

La missió de la càtedra se centra en la realització d’estudis de gènere, desenvolupament, diversitats culturals
i interculturalisme, amb la finalitat de contribuir a fomentar, des de la Universitat, l’equitat necessària per
a la construcció de societats més justes i obertes a les diferències. La càtedra té participació en el màster
interuniversitari Estudis de dones, gènere i ciutadania.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Emprenedoria

Professionalització a través de propostes pròpies

Borsa de treball

La Unitat d’Emprenedoria és l’oficina que dóna suport
a les persones amb idees (alumnes, exalumnes,
investigadors, grups de recerca de la Universitat de
Vic - Universitat Central de Catalunya) per afavorir
la creació de noves empreses en l’àmbit industrial,
tecnològic, de serveis i social.

IDEA-CREA és un projecte del Grup de Recerca Emprèn que té per
objectiu fomentar l’esperit emprenedor i la cultura de la innovació en la
comunitat universitària.
El grup organitza la jornada «Aprendre a emprendre», de contingut
específic en emprenedoria, adreçada a estudiants, titulats i personal de la
UVIC-UCC, emprenedors i experts en emprenedoria d’Osona i a totes les
persones amb l’interès de conèixer aspectes de la creació d’empreses.
També organitza el concurs de la Idea a la Creació: concurs bianual de
projectes de creació d’empresa.
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CENTRES I INSTITUCIONS

Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona

|

www.baued.es

|

Barcelona

|

Privat
ADSCRIT: UVIC

Bau

Altres organismes
relacionats
The Nomad Institute of Augmented Creativity (RMHÄR)

Departaments i àrees
relacionades amb
ensenyaments artístics
Departament de Disseny d’Interiors
Departament de Disseny Gràfic i Comunicació Audiovisual
Departament de Disseny Audiovisual
Departament de Disseny de Moda
Àrea de Projectes
Àrea d’Art
Àrea d’Eines

Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona
imparteix estudis universitaris en l’àmbit del disseny.
Ubicat al districte 22@ de Barcelona, se situa en un recinte industrial de més de 6.000 m2 habilitat amb espais
específics per a la docència, i espais polivalents per a la
creació i la investigació.
L’oferta formativa de Bau es concreta en les titulacions
de grau universitari en els àmbits del disseny gràfic, el
disseny audiovisual, el disseny d’interiors i el disseny de
moda, així com en les de màster i postgrau. També ofereix altres estudis, com el diploma de disseny Bau Nit i
especialitats del disseny, així com la universitat d’estiu, en
la qual proposa gran varietat de cursos, tallers i monogràfics.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Grau en disseny (mencions disseny audiovisual, disseny d’interior, disseny de
moda, i disseny gràfic i comunicació visual)

Curs en aproximacions a la fabricació digital: fabrica el teu moble
Curs en creativitat augmentada (RMHAR)
Curs en introducció a la creació de revistes digitals interactives per a iPad i Android
Curs en design thinking (Study Abroad - RAC)
Curs en digital business (Study Abroad - RAC)
Curs en disseny gràfic
Curs en emprenedoria (RAC)
Curs en grafologia aplicada al disseny
Curs en introducció a la correcció de color amb Davinci Resolve
Curs en leadership, business and society (Study Abroad - RAC)
Curs en lettering. Introducció pràctica a la retolació dibuixada a mà
Curs en lettering (nivell 2). Tècniques avançades de retolació
Curs en cinema 4D essencial per a dissenyadors gràfics i iŀlustradors
Curs en introducció als llenguatges web (HTML I CSS)
Curs en luminotècnia i iŀluminació per a dissenyadors d’interiors
Curs en món efímer: experiment constructiu amb paper
Curs en Start-up creation (Study Abroad - RAC)
Curs en wearable technology. Noves tecnologies aplicades a la moda (RMHAR)
Curs en future of retail. Creativitat augmentada en el punt de venda (RMHAR)
Curs en iŀlustració de moda: últimes tendències en editorial, tèxtil i publicitat
Curs en disseny de producte gràfic aplicat a la moda
Curs en disseny de banyadors
Curs en comunicació i social media marketing de moda
Curs en postproducció digital en disseny de moda
Taller d’ iŀlustració (Bau Nit)
Taller de postproducció gràfica (RAC)
Taller de cocreació i disseny coŀlaboratiu amb eines de fabricació digital (RAC)
Taller de serigrafia (RAC)
Workshops Càpsula (cursos monogràfics de curta durada)

MÀSTER
Màster en investigació i experimentació en disseny
Màster en animació stop-motion
Màster en disseny d’espais comercials i visual merchandising
Màster en disseny d’espais interiors
Màster en disseny gràfic
Màster en disseny web
Màster en disseny de branding i packaging
Màster en fashion management
Màster en infografia i visualització de dades
Màster en iŀlustració creativa
Màster en innovació i design management
Màster en motion graphics design
Màster en publicacions digitals

POSTGRAU
Postgrau en brand design
Postgrau en comunicació integral de moda
Postgrau en creació i gestió de marques de moda
Postgrau en design management
Postgrau en disseny d’espais comercials
Postgrau en disseny de roba interior, cotilleria i bany
Postgrau en edicions digitals
Postgrau en iŀlustració
Postgrau en iŀlustració digital i nous mitjans
Postgrau en innovació i design thinking
Postgrau en llibres digitals
Postgrau en motion 3D
Postgrau en motion design
Postgrau en packaging design
Postgrau en visual merchandising

RECERCA I INNOVACIÓ
Grup independent

Selecció grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Grup multidisciplinari de professors i professores del
Grau en Disseny de Bau, Centre Universitari de Disseny
de Barcelona

GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social) ha estat reconegut com a Grup de Recerca
Emergent per la Generalitat de Catalunya, i la seva finalitat és crear un espai de recerca col·lectiu on analitzar com
els canvis socials incideixen en la forma, el concepte i la funció del disseny, i com el dissenyador contemporani
contribueix d’una manera activa i creativa en la transformació social.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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The Nomad Institute of Augmented Creativity (RMHÄR)

|

www.rmhar.com

|

Barcelona

|

Privat

ADSCRIT: Bau

NIAC
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The Nomad Institute of Augmented Creativity (RMHÄR) és un nou projecte de recerca
internacional que genera experiències de transferència de coneixement combinant agències
creatives, educatives i universitats, així com estudis en processos singulars. L’institut ofereix cursos en tecnologies creatives, a càrrec de professionals de camps creatius i disciplines tècniques.
Part de la iniciativa són quatre cursos a Barcelona, en estudis en labs professionals, espais experimentals i hacker spaces.

CENTRES I INSTITUCIONS

CRASH Escola Universitària

|

www.crash.es

|

Manresa

|

Privada
VINCULADA: UVIC

CRASH

Àrees amb estudis relacionats amb ensenyaments artístics
Àrea de drons
Àrea de so
Àrea d’imatge

L’Escola Universitària CRASH, creada el 1985, es descriu primerament
com un centre d’estudis tecnicomusicals, que posteriorment forma professionals d’àudio i imatge, amb la voluntat d’ajudar-los a aconseguir un treball
que combini un salari econòmic i emocional.
El 2004 es constitueix la societat CRASH Servicios Audiovisuales SD, que
amplia l’extensió de serveis en: CRASH Institut Audiovisual, dedicat a
formar professionals en el sector audiovisual; CRASH Produccions Audiovisuals, amb l’objectiu de mantenir el professorat connectat amb altres
tendències del sector i produir qualsevol tipus de projecte audiovisual;
CRASH Enginyeria Audiovisual, que inclou el disseny i l’enginyeria des
d’una perspectiva tècnica: manteniment i serveis tècnics.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
MÀSTER

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Màster en enginyeria de so i producció musical
Màster en enginyeria d’imatge i producció tècnica de cinema (en procés
d’aprovació)
Màster en enginyeria d’imatge

Mòdul en tècnic de so
Mòdul en enginyer de so
Mòdul en productor musical

POSTGRAU
Postgrau en enginyeria de so
Postgrau en enginyeria d’imatge
Postgrau en pilotatge operador de càmera de drons
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA

|

www.upf.edu

La Universitat Pompeu Fabra es presenta com una universitat pública, innovadora, internacional i de qualitat, creada l’any 1990 amb l’objectiu d’oferir un nou model d’universitat. Imparteix estudis i lidera grans projectes de recerca en
els àmbits de les ciències socials, les humanitats, la comunicació i la tecnologia, i les ciències de la salut i de la vida.
Es caracteritza pel seu potencial tecnològic, per les seves
modernes instaŀlacions i per una recerca de primer nivell en
els camps més avançats del coneixement. El seu model docent es basa en uns plans d’estudis adaptats al mercat, en
l’atenció personalitzada a l’estudiant i en les pràctiques professionals en empreses i institucions. La internacionalització
és una altra de les seves característiques especials, amb un
índex de mobilitat estudiantil que és, en termes relatius, el
més elevat d’Espanya.
Així mateix, la UPF disposa d’una àmplia gamma de programes de postgrau oficials i públics, que ofereixen a l’estudiant
la possibilitat d’especialitzar-se en qualsevol dels àmbits de
coneixement propis d’aquesta Universitat. El seu campus
s’estén des de la Rambla fins al nou districte tecnològic de
Barcelona, el 22@.

|

Barcelona

|

Pública

Facultats i departaments amb estudis
relacionats amb ensenyaments artístics

UPF

Facultat de Comunicació
Facultat de Traducció i Interpretació
Departament de Comunicació
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Departament d’Humanitats
Departament d’Economia i Empresa

Altres organismes o institucions propis,
adscrits o relacionats a destacar
ELISAVA, Escola Superior de Disseny
Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT)
IDEC Escola d’Estudis Superiors
Institut Universitari de Cultura (IUC)
Barcelona School of Manegement
Escola de Doctorat

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
DOCTORAT

GRAU
Grau en comunicació audiovisual
Grau en publicitat i relacions públiques
Grau en enginyeria de sistemes audiovisuals

MÀSTER
Màster universitari en estudis de cinema i audiovisual contemporanis
Màster universitari en sistemes cognitius i mèdia interactius
Màster universitari en tecnologies del so i de la música
Màster universitari en visió per computador / computer vision (semipresencial)
(UAB) (UOC) (UPC BarcelonaTech) (UPF )
Màster universitari en gestió estratègica de la comunicació i relacions públiques
(UPF) (Universitat Stirling)
MUET Màster universitari en estudis teatrals (UAB) (UPF) (Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona ) (Amb la col·laboració de la UPC BarcelonaTech)
Màster internacional en estudis de cine i audiovisuals contemporani
Màster en periodisme especialitzat en cultura

Doctorat en tecnologies de la informació i la comunicació
Organitza: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
Línies de recerca: Sistemes Cognitius i Intel·ligents, tecnologies audiovisuals, xarxes i
comunicacions i biologia computacional i sistemes biomèdics.
Accés: Se cita com a condició l’obtenció d’un títol de grau i màster.

Doctorat en comunicació

Organitza: Departament de Comunicació.
Línies de recerca: Cinema i audiovisual.
Accés: no detallen requisits específics. Se cita com a condició l’obtenció d’un títol de màster.
Màster Estudis de cinema i audiovisual contemporanis | Estudis internacionals sobre mitjans, poder
i diversitat | Gestió estratègica de la comunicació i relacions públiques | Màster Sistemes cognitius i
mèdia interactius | Màster en disseny i comunicació (ELISAVA Escola Superior de Disseny).

RECERCA I INNOVACIÓ
Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics

Vinculats a doctorat en tecnologies de la informació i comunicació:
Grup de Recerca en Processament per al Realçament de la Imatge Cinematogràfica (IP4EC) | Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCa Lab)
| Grup de Recerca en Cognitive Media Technologies | Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) | Grup de Recerca de Tecnologies Interactives (GTI) | Grup de Recerca
en Processament d’Imatges i Visió per Ordinador | Grup de Recerca de la Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) | Grup de Recerca en Comunicació,
Publicitat i Societat (CAS).
Altres grups de recerca: Coŀlectiu d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals - CINEMA | Documentació Digital i Comunicació Interactiva - DigiDoc.
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CENTRES I INSTITUCIONS

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Parc Barcelona Media (Ciències de la Comunicació
i Tecnologies de la Informació)

Barcelona Media és una fundació sense ànim de lucre i centre tecnològic avançat dedicat a la recerca aplicada i a
la transferència de coneixements i de tecnologia, per tal d’impulsar la competitivitat de la indústria del sector de
la comunicació i dels mèdia.
L’activitat de Barcelona Media es basa a promoure i executar projectes d‘R+D+I, afavorir projectes coŀlaboratius
d‘R+D+I, actuar com a pont entre la recerca acadèmica i la industrial i la innovació a través dels laboratoris de
serveis especialitzats.
Barcelona Media coordina el Barcelona Media Clúster, una agrupació d’empreses innovadores (AEI), iniciativa
de Barcelona Media i amb suport del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que té com a objectiu enfortir el
potencial innovador i la competitivitat del conjunt d’empreses membres del clúster.

Parc de Recerca UPF (Ciències Socials i Humanes)

Per tal de potenciar la transferència de coneixement i dotar de més visibilitat internacional la recerca que es
realitza en el si dels departaments i dels instituts de recerca, la Universitat està desenvolupant el Parc de Recerca
UPF en els àmbits de les ciències socials i humanes, la comunicació i les tecnologies de la informació.
El Parc està orientat a promoure, desenvolupar i gestionar grans iniciatives de recerca i desenvolupament en
els àmbits esmentats, i la seva missió bàsica és impulsar el compromís social afavorint la recerca, la innovació, la
transferència de resultats i el progrés tecnològic, cosa que el converteix en un agent dinamitzador socioeconòmic
entre la Universitat, les administracions públiques i les empreses.

HackLab

HackLab és un espai físic a la Biblioteca/CRAI del campus del Poblenou de la UPF que fomenta
l’autoaprenentatge, l’intercanvi de coneixements i idees i la coŀlaboració al voltant de temes com la tecnologia,
la comunicació o les arts digitals. Està obert a tota la comunitat UPF, però amb un èmfasi molt directe en la
comunitat d’estudiants. Un aspecte fonamental de les activitats del HackLab és el seu caràcter separat de les
activitats de docència i recerca formals de la UPF.

PyLadiesBCN

La UPF acull les reunions mensuals del PyLadiesBCN, una iniciativa internacional per despertar vocacions entorn
de la tecnologia entre les dones.

Almogàvers Business Factory

Un acord amb Barcelona Activa ha permès a la UPF participar en el Programa Incubadora d’Empreses, una
iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per promoure la gestió d’un viver d’empreses de manera conjunta entre
universitats, coŀlegis professionals, empreses de capital de risc i d’altres. A partir del conveni de coŀlaboració (16 de
maig de 2011), la UPF gestiona una planta del viver Almogàvers Business Factory, anomenada Espais d’incubació
UPF Business Shuttle, amb una superfície total de 290 m2, que acull nous emprenedors de base tecnològica o
innovadora que han sorgit o mantenen una vinculació amb la UPF.

Institut Universitari de Cultura (IUC)

Destaca per la vinculació amb els ensenyaments artístics el Centre Investigador en Art Primitiu i Primitivisme.
L’IUC organitza el màster en estudis comparatius de literatura, art i pensament i el doctorat en humanitats.
Rep finançament del fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) per a la recerca.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Emprenedoria

Professionalització a través de propostes pròpies

Creació d’empreses de base tecnològica amb relació
a l’àmbit artístic:
VoctroLabs SL, empresa derivada de l’MTG, dedicada
a la comercialització de tecnologies de processament
de veu, principalment dirigides a la indústria de
l’entreteniment (produccions cinematogràfiques,
videojocs, música) en què la Universitat té una
participació accionarial.

UPF Business Shuttle, plataforma de projectes de
foment i d’assessorament de l’emprenedoria.

La càtedra Bancaja Jóvenes Emprendedores realitza
tasques de divulgació de l’emprenedoria a través
de conferències i activitats relacionades a tota la
comunitat universitària.
Primer concurs Impuls emprenedor, iniciativa duta
a terme amb el suport del Ministeri d’Educació, que
té com a objectiu contribuir al foment de l’esperit
emprenedor i la cultura de la innovació entre els
estudiants de la Universitat.
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ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria

|

www.elisava.net

|

Barcelona

|

Privada
ADSCRITA: UPF

Facultats i departaments amb estudis
ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria es presenta com la
relacionats amb ensenyaments artístics
Departament de Comunicació i Màrqueting
Departament de Sistemes de la Informació
Departament de Desenvolupament de Negoci

ELISAVA

Altres organismes relacionats
Fundació i Patronat
Fundació ELISAVA

primera escola de disseny d’Espanya, ubicada a Barcelona i creada l’any
1961. Ressalta la seva condició de pionera, flexible i creativa, que ha marcat
unes directrius metodològiques que han servit de punt de partida a altres
centres.
Entre els seus objectius, hi ha el de promoure l’educació a través dels estudis de grau, màsters, postgraus, escola d’estiu i cicles formatius entorn dels
àmbits del disseny, l’enginyeria i la comunicació. Destaca el programa d’estudis simultanis (PES), que ofereix un perfil complementari en què conviuen
les competències creatives adquirides en el grau en disseny i la preparació
tècnica potenciada en el grau en enginyeria de disseny industrial d’ELISAVA.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
CICLE FORMATIU

POSTGRAU

CFGM Assitència al producte gràfic interactiu
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Projecte i direcció d’obres de decoració

Postgrau en concepte de producte
Postgrau en coolhunting. Disseny i tendències globals
Postgrau en desenvolupament de producte
Postgrau en direcció d’art
Postgrau en disseny de bars i restaurants
Postgrau en disseny d’interiors per a hotels i new hostelling
Postgrau en disseny i direcció de projectes web
Postgrau en disseny i estratègies de comunicació
Postgrau en disseny gràfic i estructural de packaging
Postgrau en disseny de joieria alternativa
Postgrau en disseny de mobiliari per a coŀlectivitats, contract i urbà
Postgrau en disseny, imatge i arquitectura
Postgrau en disseny de l’espai de treball
Postgrau en disseny de l’espai interior. Perímetres privats
Postgrau en disseny de mobiliari per a l’hàbitat
Postgrau en disseny escenogràfic
Postgrau en disseny gràfic aplicat a la comunicació
Postgrau en disseny gràfic i projectes editorials
Postgrau en disseny i estratègia de packaging
Postgrau en disseny publicitari i creativitat
Postgrau en iŀlustració i còmic
Postgrau en innovació a través de la marca
Postgrau en innovació i design thinking
Postgrau en marca, nucli de la comunicació
Postgrau en modelatge digital per a automoció i producte
Postgrau en retail design. Disseny i concepte: branding
Postgrau en retail design. Disseny i espai: shopping

GRAU
Grau en disseny (mencions disseny gràfic, disseny de producte, disseny d’espai i
disseny d’ interacció digital)
Grau en enginyeria de disseny industrial

MÀSTER
Màster universitari en disseny i comunicació
Màster en advanced design and digital architecture (mention in research)
Màster en branding
Màster en disseny avançat i arquitectura digital
Màster en disseny de l’espai comercial
Màster en disseny de mobiliari
Màster en disseny de packaging
Màster en disseny escenogràfic
Màster en disseny gràfic
Màster en disseny i desenvolupament de producte
Màster en disseny i direcció d’art
Màster en disseny de l’espai interior
Màster en disseny publicitari i comunicació
Màster en disseny i direcció de projectes per a Internet
Màster en enginyeria de disseny industrial
Màster en fotografia i disseny
Màster en recerca per al disseny i la innovació

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Càpsules de coneixement: representació d’espais mitjançant modelatge 3D,
renderizat i postproducció
Càpsules de coneixement: els mesuraments en interiorisme
Càpsules de coneixement: Suite Adobe

RECERCA I INNOVACIÓ
Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics
Grup de recerca Decoding. Línies de recerca: El procés creatiu i les noves metodologíes en disseny | Les escales de la materia/energía | Internet of things – Internet of People

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Professionalització a través de propostes pròpies

Les coŀlaboracions entre ELISAVA i les empreses i institucions responen a
diferents modalitats: borsa de pràctiques i de treball, tallers, etc. L’Escola manté
relació amb una àmplia xarxa d’empreses i institucions, que permet als alumnes
realitzar pràctiques professionals.

El programa In-company training d’ELISAVA ofereix al món professional eines
formatives que s’adeqüen a les necessitats de cada empresa o institució. Els
cursos s’adapten a les demandes i els requisits del soŀlicitant, i permeten posar
al dia els professionals i orientar-los cap a nous enfocaments que possibilitin
reorientar les seves habilitats i competències entorn dels sectors de disseny gràfic
i comunicació, de disseny de producte, de disseny de l’espai i de moda.

Fundació ELISAVA

Potencia l’oferta de formació continuada i la inserció professional dels estudiants.

Premis Ei!

Nascuts de la iniciativa d’un grup d’estudiants de disseny d’ELISAVA, els Premis Ei! tenen un jurat format per representants de la direcció acadèmica
de l’Escola, els caps d’estudi i de comunicació, així com professionals de referència en els àmbits vinculats al guardó. El trofeu que s’entrega ha estat
dissenyat pels mateixos alumnes d’ELISAVA. La finalitat d’aquests guardons és estimular la creativitat dels joves dissenyadors, la seva trajectòria
acadèmica i la dedicació, a la vegada que fomentar la difusió del seu talent i la seva competitivitat en el conjunt de la societat, especialment en els
sectors vinculats amb el disseny, l’enginyeria i la indústria.
La convocatòria dels premis s’adreça, d’una banda, als estudiants dels graus oficials i, de l’altra, als estudiants dels programes de màsters i postgraus
sota la modalitat dels Premis Ei! Professional Edition.
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Títols interuniversitaris
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Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT)

|

www.tecnocampus.cat

|

Barcelona

|

Privada

ADSCRITA: UPF

ESUPT

L’Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT), recull l’experiència de la Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), escola adscrita a la UPC BarcelonaTech durant més de 30 anys.
La ESUPT, integrada en el TecnoCampus Mataró-Maresme, és un centre adscrit a una universitat d’excel·lència com és la Universitat Pompeu Fabra. L’ESUPT és el referent universitari de Mataró i el Maresme en les tecnologies audiovisuals, industrials, de la informació i de la comunicació, orientat a la
societat del coneixement i fidel a una vocació de servei al progrés econòmic, tecnològic i científic
del seu entorn.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
GRAU

POSTGRAU

Grau en disseny i producció de videojocs
Grau en mitjans audiovisuals

Postgrau en projectes transmèdia

MÀSTER
Màster en postproducció audiovisual

RECERCA I INNOVACIÓ
Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics
Grup de recerca independent SSIT

Línies de recerca del grup: pensament i estètica del so i de la música | El context tecnològic d’enunciació i música,
so | Comunicació mediàtica.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral
Alumni és una comunitat formada pels antics alumnes dels màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management i de la UPF-IDEC. La missió d’Alumni és afegir
valor personal i professional als seus membres fomentant el treball en xarxa, facilitant el desenvolupament de la seva carrera i oferint diverses activitats i avantatges per
continuar compartint experiències després que hagi acabat el seu programa.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Institut Universitari de Cultura (IUC)

|

www.upf.edu/iuc/es

|

Barcelona

|

Privat
INTEGRAT: UPF

IUC

L’Institut Universitari de Cultura (IUC) va néixer l’any 1994 com a resposta a la voluntat de crear
un àmbit d’interdisciplinarietat on dur a terme activitats docents i de recerca destinades a promoure
els estudis de cultura humanística.
L’objectiu principal de l’IUC és desenvolupar activitats relacionades amb estudis interdisciplinaris i
comparatius en l’àmbit de l’art, la literatura i el pensament filosòfic, que li permetin dur a terme les
tasques que li corresponen: la docència de tercer cicle, la recerca i la difusió del coneixement en
cultura humanística.
Els esforços de l’IUC descriuen una confluència cap a la voluntat d’oferir una resposta a un dels reptes
més grans del món actual i el món futur: la confluència entre les cultures filosòfica, artística i literària,
que configuren l’univers humanístic de la tradició occidental; entre les cultures que determinen els
substrats del nostre món, Orient i Occident; entre la cultura humanística i la cultura científica, i entre
els escenaris en què es configura la nostra identitat (Barcelona, Catalunya, el món ibèric, el món mediterrani, Europa). L’eix central d’actuació de l’Institut se situa, doncs, en la reflexió al voltant d’aquesta
múltiple perspectiva com a plataforma d’anàlisi del present i del futur immediat.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
MÀSTER
Màster en estudis comparatius de literatura, art i pensament
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Barcelona School of Management

|

www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu

|

|

Barcelona

Privada

INTEGRADA: UPF

Barcelona
School of
Management

La Barcelona School of Management es descriu com l’escola de management de la Universitat
Pompeu Fabra. Està integrada en la Fundació Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu
Fabra, presidida pel rector de la Universitat.
La seva missió és desenvolupar professionals que transformin la societat desafiant allò establert
amb ciència i sentit social.
Entenen el management com un recurs essencial en el desenvolupament de qualsevol professió,
no només vinculat al món de l’empresa o a les funcions directives.
Conceben la formació com a unió entre universitat i empresa. Per aquest motiu, tots els màsters
i postgraus es desenvolupen de manera conjunta entre els acadèmics i professionals reconeguts
d’empreses i autoritats públiques.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
MÀSTER

POSTGRAU

Màster universitari en animació
Màster universitari en UX: usabilitat, disseny d’ interacció i experiència d’usuari
(en línia)
Màster en documental de creació
Màster en creació de videojocs
Màster en periodisme cultural

Postgrau en muntatge audiovisual
Postgrau en comunicació i periodisme de moda 3.0
Postgrau en gestió del negoci global de la música
Postgrau en disseny d’experiència d’usuari (en línia)

IDEC Escola d’Estudis Superiors

|

www.upf.edu/postgrau/es/centres-adscrits/idec.html

|

Barcelona

|

Privada

INTEGRADA: UPF

IDEC

L’IDEC Escola d’Estudis Superiors, conjuntament amb altres departaments de la Universitat, ofereix formació especialitzada i de qualitat en els àmbits de la política, el dret, la gestió cultural i les
humanitats; la innovació i la gestió de la informació; la salut i el benestar social; el llenguatge i la
traducció; la comunicació i el periodisme; la comunicació audiovisual, la publicitat i la creativitat en
mitjans digitals.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
MÀSTER
Màster en videojocs
Màster en periodisme especialitzat en cultura

POSTGRAU
Postgrau en guió (El Terrat)
Postgrau en gestió museística
Postgrau en gestió del negoci global de la música

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Cartografia de centres que imparteixen ensenyaments superiors
En les següents fitxes es presenta l’oferta educativa d’ensenyaments artístics superiors i, també, les ofertes educatives
relacionades amb ensenyaments artístics d’altres nivells educatius. D’aquesta manera, la cartografia vol fer visible la complexitat i riquesa formativa que s’ofereixen en molts dels centres educatius que apareixen en aquestes fitxes.

ESCOLES SUPERIORS RECONEGUDES PER LA GENERALITAT
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Jam Session, centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de música
Taller de Músics, centre autoritzat de grau superior de música
Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya
(ESDAP). Seus on s’imparteix la docència:
ESDAP Llotja (seu Barcelona LLotja)
ESDAP Deià (seu Barcelona Deià)
ESDAP Pau Gargallo (seu Badalona)
ESDAP Serra i Abella (seu Hospitalet de Llobregat)
ESDAP Ondara (seu Tàrrega)
ESDAP de Vic (seu Vic)
ESDAP d’Olot (seu d’Olot)
Escola Superior de Disseny Felicidad Duce - LCI Barcelona
Istituto Europeo di Design () Barcelona
Centre Autoritzat de Grau Superior de Música Liceu
Eòlia, centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors d’art
dramàtic
MicroFusa Barcelona

ALTRES CENTRES
Campus ESART
Institute of the Arts Barcelona (IAB)
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Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de l’Institut del Teatre
de la Diputació de Barcelona
Conservatori Superior de Dansa (CSD) de l’Institut del Teatre
de la Diputació de Barcelona

CENTRES I INSTITUCIONS

ESCOLES SUPERIORS RECONEGUDES PER LA GENERALITAT
ESMUC

|

www.esmuc.cat

|

Barcelona

|

Pública

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és
un centre d’estudis superiors relativament jove que, des de
la seva fundació l’any 2001, s’ha caracteritzat per promoure
una formació transversal, el diàleg acadèmic entre els seus
departaments i la innovació en les activitats docents i extracurriculars. És l’únic centre oficial d’iniciativa pública que
atorga a Catalunya el títol superior de música, en el marc de
l’ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en
l’Espai Europeu de l’Educació Superior.
El centre destaca la confluència d’estudiants d’àmbits molt
diversos, provinents de més de 25 països, que fa que l’experiència d’estudiar sigui enriquidora.

Departaments relacionats

ESMUC

Departament de Jazz i Música Moderna
Departament de Música Antiga
Departament de Música Clàssica i Contemporània
Departament de Música Tradicional
Departament de Teoria, Composició i Direcció
Departament de Musicologia
Departament de Pedagogia
Departament de Sonologia
Departament de Producció i Gestió

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR

POSTGRAU

Títol superior en música

Postgrau en interpretació i creació sonora amb tecnologies

Especialitats: composició | direcció (cor i orquestra) | interpretació (música clàssica i
contemporània, jazz i música moderna, música antiga, música tradicional | musicologia | pedagogia
| sonologia | producció i gestió.

MÀSTER
Màster universitari en música com a art interdisciplinari (UB) (URV) (ESMUC)
Màster universitari en ensenyaments artístics d’estudis avançats en interpretació:
instruments de la música clàssica i contemporània
Màster artístic universitari d’estudis avançats en interpretació: l, canción española
i cançó catalana “Victoria de los Ángeles”
Màster universitari en musicologia, educació musical i interpretació de la música
antiga
Màster universitari d’estudis avançats en investigació musical
Màster artístic universitari d’estudis avançats en jazz i música moderna
“Barcelona Jazz Màster”
Màster artístic universitari d’estudis avançats en flamenco
Màster en pedagogia per a músics (en línia)
Màster en composició musical amb tecnologies
Màster en composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals
Màster en musicoteràpia
Màster en direcció
Màster en cobla
Màster en tècniques de la música contemporània

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Curs en aplicació de les tècniques rítmiques carnàtiques a la música occidental
Curs en composició
Curs en direcció
Curs Fiddelitzem-nos
Curs en instruments de la cobla
Curs en instruments de la música antiga i cant històric
Curs en instruments de la música clàssica i contemporània
Curs en instruments de la música tradicional
Curs en instruments del flamenc
Curs en instruments del jazz i de la música moderna
Curs en taller de gamelan Els sons de Bali

SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
Projecte europeu de recerca PHENICX (Performances
as Highly Enriched aNd Interactive Concerts
eXperiences)

Projecte finançat per la Comissió Europea dins el setè programa marc. El consorci es compon de socis tecnològics
(Universitat Pompeu Fabra, Universitat Tecnològica de Delft, Institut Austríac d’Investigació en Inteŀligència
Artificial, Universitat Johannes Kepler de Linz), musicals (Royal Concertgebauw Orquestra Amsterdam i Escola
Superior de Música de Catalunya) i l’empresa holandesa Video Dock. PHENICX és un projecte de recerca de 36
mesos de durada, finançat per la Unió Europea (FP7-ICT-2011-9), amb un pressupost total de 2.800.000 euros,
dels quals 178.866 euros són per a l’ESMUC. L’objectiu principal és, segons descriu el projecte, doble: a) fer els
concerts més atractius per a una audiència potencial i b) maximitzar les experiències sentides en l’assistència en
un concert.

Projecte europeu de recerca Woodmusick

El projecte Woodmusick, en què participa l’ESMUC, pretén combinar les forces en la recerca entorn dels
instruments musicals de fusta per preservar i analitzar el coneixement que se’n té a Europa a través d’una
recerca interdisciplinària. El programa proposa incloure conservadors, comissaris, científics de la fusta, químics
i especialitzats en acústica, així com investigadors en organologia i fabricació d’instruments. Com a part de la
xarxa CIMCIM (International Committee of Musical Instrument Museums and Collections) i part dels membres de
WoodCultHer COST i altres fabricants, el projecte integra l’estudi de la conservació i preservació de l’herència dels
instruments i permet la participació d’altres grups de recerca europeus.

Xarxa Polifonia

El projecte Polifonia va començar el 2004 estudiant diversos temes relacionats amb la formació professional de
la música a Europa. El 2011, la Comissió Europea va aprovar una pròrroga del projecte fins al 2014. Actualment,
el projecte és coordinat conjuntament pel Koninklijk Conservatorium de la Haia i l’Associació Europea de
Conservatoris (AEC), i involucra 55 organitzacions dedicades a la formació professional de la música i la professió
musical en 26 països europeus i 4 països fora d’Europa. L’ESMUC ha tingut un paper rellevant en la promoció
europea de la investigació artística en música participant activament en el grup de treball Artistic Research in
Higher Music Education de la xarxa Polifonia (Erasmus Network for Music 2004-2014) de l’Association Européenne
des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).
Títols oficials
Títols interuniversitaris

153

2.3

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

RECERCA I INNOVACIÓ
Selecció de grups de recerca en relació amb els ensenyaments artístics
ICM Investigació i Creació Musical (grup emergent de recerca): L’objectiu principal del grup és dissenyar els mecanismes conceptuals, artístics i tecnològics per a la creació,
interpretació i investigació musicals des d’un plantejament interdisciplinari.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Professionalització a través de propostes pròpies

Alumni ESMUC
L’Escola té la voluntat de mantenir el vincle amb tots els graduats a través de
l’oficina Alumni i donar-los servei en la seva inserció laboral, en la continuïtat
dels estudis de postgrau o màster o en la seva projecció pública com a
membres de la comunitat musical. Entre els serveis destacats es troben l’accés
a ofertes de treball i convocatòries d’interès i descomptes a sales de concerts,
festivals i esdeveniments musicals de la ciutat de Barcelona.

L’ESMUC compta entre les seves coŀlaboracions amb l’Institut Goethe, amb el
qual presenta cicles de concerts d’alumnes del màster en l.
A través de la coŀlaboració amb la xarxa de centres cívics de Barcelona, l’ESMUC
organitza cicles de concerts protagonitzats per graduats de l’Escola.
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JAM SESSION, CENTRE AUTORITZAT DE MÚSICA
Jam Session, centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de música va obrir les seves portes el 1998,
com una alternativa a les escoles més tradicionals de música
moderna.
El 2013, Jam Session va presentar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un nou projecte
d’estudis superiors especialitzats en rock, músiques urbanes
i noves tendències, que va suposar una renovació docent
en sintonia amb la demanda de la societat actual i, ja l’any
2014, va obrir el seu centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors en música per oferir aquest títol oficial i únic
a tot el país.

|

www.jamsession.cat

|

Barcelona

|

Privada

Altres organismes
JAM
SESSION

Escola de Música:
Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya). L’alumnat pot realitzar
els exàmens oficials de manera interna al centre, amb
la mateixa validesa que en un conservatori fins a 4t
curs de grau professional.
Altres espais formatius
Barcelona Campus:
L’objectiu d’aquest macroespai cultural, situat al
barri Font de la Guatlla de Barcelona, és generar
un corrent d’idees creatives entre els estudiants de
diferents especialitats que es donen cita en aquest
complex artístic format per diversos auditoris, estudis
d’enregistrament, biblioteques, sales d’exposicions,
conferències, audicions, clubs i cafeteries.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR
Títol superior en música en l’àmbit del rock, les músiques urbanes i les noves
tendències especialitats en interpretació, pedagogia i sonologia

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Professionalització a través de propostes pròpies

Segell discogràfic independent Jam
Session BCN Records, que permet al centre
autoritzat Jam Session impulsar la venda i
difusió de produccions pròpies.

Underground Club
És l’auditori del centre autoritzat Jam Session, un lloc on els alumnes fan les pràctiques de música en viu, els tallers
i les jam-session els caps de setmana. Al seu torn, serveix com a biblioteca, club de jazz, centre lúdic de trobada per
als alumnes i professors i un espai per al descans entre classe i classe.
Es troba unit a l’estudi de gravació, per a les pràctiques de confecció de discos i enregistrament de concerts en viu.
L’Underground Club es descriu com un laboratori d’avantguardes musicals i banc de proves per a nous talents.
Sala Districte Rock
Originalment dissenyada acústicament com a sala d’orquestra per a estudi de gravació d’alt rendiment, actualment
compleix diverses funcions dins de l’Escola Superior: sala d’actes, auditori intern, sala de gravació i aula d’orquestra
i cor.
Unida a l’estudi de gravació i a la sala de producció, serveix al laboratori de sonologia per a l’enregistrament de
concerts en viu. Disposa d’insonorització, climatització, iŀluminació regulable i un tractament acústic especial per a
música en directe.
A la Sala Districte Rock es presenten discos, projectes, conferències, és una sala d’audicions, un laboratori
d’avantguardes musicals i un banc de proves per a nous talents amb una programació estable.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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CENTRE AUTORITZAT DE GRAU SUPERIOR DE MÚSICA TALLER DE MÚSICS | tallerdemusics.com | Barcelona | Privat
Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals
(ESEM) va ser un projecte del Patronat de la Fundació Privada Taller de Músics, que l’any 2009 en va aprovar el Projecte
de Centre i les Normes d’organització i funcionament que
el regeixen. La Fundació ha garantit el reconeixement oficial dels estudis del Títol Superior de Música que imparteix
aquesta institució, hereva de la tradició de la seva Escola,
però partícip dels reptes que planteja la integració en l’Espai
Europeu d’Educació Superior al 2010 amb l’anomenat Pla
Bolonya.

Altres organismes
Taller
de
Músics

Escola de Música:
Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya) amb oferta pedagògica
en àrees de Jazz, Flamenco, Rock, Tradicional, Clàssica
i Composició.
Altres espais formatius:
Escola de Veus, Espai Senior, Jove Big Band, Grup de
Percussió Taller de Músics i Cor Taller de Músics.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Títol superior en música especialitats en interpretació jazz i música moderna
interpretació flamenco, composició, pedagogia musical

Cursos intensius
Formació continuada
Cursos especials i classes magistrals
Curs d’orientació als estudis superiors de jazz i música moderna
Curs de preparació per a la prova de requisit acadèmic
Gestió Musical. Curs pràctic

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral
Segell discogràfic,
JazzSí Club (Club de música en viu)
Original Jazz Orquestra
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ESDAP

|

www.esdap.cat

|

Barcelona

|

Pública
Seus

L’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP) va ser creada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, en el marc
de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Imparteix la
seva docència en set seus diferents, les quals ja funcionaven com a escoles d’art. S’hi pot cursar el títol superior de
disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatre
especialitats: gràfic, interiors, moda i producte.
En la seva presentació, l’ESDAP apeŀla a la idea de creació
que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen
les noves tecnologies en una societat postfordista descrita
com la societat del coneixement i la informació.

ESDAP

ESDAP Llotja (seu Barcelona Llotja)
ESDAP Deià (seu Barcelona Deià)
ESDAP Pau Gargallo (seu Badalona)
ESDAP Serra i Abella (seu Hospitalet del Llobregat)
ESDAP Ondara (Tàrrega, Lleida)
ESDAPde Vic (seu Vic)
ESDAP d’Olot (seu Olot)

Total de formacions
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya potencia l’oferta pública dels estudis de disseny
i els distribueix en el territori català creant l’ESDAP (Escola
Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques), per impartir els
graus en disseny en set seus.
L’ESDAP presenta un total de 15 ofertes formatives de
cicles de grau mitjà, 52 cicles formatius de grau superior i
12 graus en disseny, i les especialitats de batxillerat artístic:
4 de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny i 2 de la via
d’arts escèniques música i dansa.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR
ESDAP Llotja

Títol superior en disseny esp. gràfic
Títol superior en disseny esp. interiors
Títol superior en disseny esp. moda
Títol superior en disseny esp. producte
Títol superior en disseny esp. interiors
Títol superior en disseny esp. gràfic
Títol superior en disseny esp. gràfic
Títol superior en disseny esp. gràfic
Títol superior en disseny esp. interiors
Títol superior en disseny esp. gràfic
Títol superior en disseny esp. gràfic
Títol superior en disseny esp. interiors

ESDAP Deià
ESDAP Pau Gargallo
ESDAP Serra i Abella
ESDAP Ondara
ESDAP de Vic
ESDAP d’Olot

Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo

Barcelona

Barcelona
Badalona
L’Hospitalet de Llobregat
Tàrrega
Vic
Olot

|

www.paugargallo.net

|

Badalona

|

Pública
SEU ESDAP

ESDAP
PAU GARGALLO

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo és un centre públic depenent de la Generalitat de Catalunya i una de les seus on s’imparteix la docència de l’ESDAP (Escola Superior de Disseny
i Arts Plàstiques de Catalunya).
És un centre amb més de quaranta anys d’experiència pedagògica. Fou creada durant el curs 19681969, amb l’objectiu de preparar especialistes en els diferents camps de les arts aplicades i, des
d’aleshores, l’Escola s’ha anat adaptant a les exigències socials adequant les ofertes pedagògiques i
les diverses especialitats a les demandes socials de cada moment.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
BATXILLERAT

TÍTOL SUPERIOR

Batxillerat d’arts: via d’arts plàstiques, imatge i disseny

Títol superior en disseny especialitat en disseny gràfic

CICLE FORMATIU
CFGM Assistència al producte gràfic imprès
CFGS Ceràmica artística
CFGS Còmic
CFGS Gràfica impresa
CFGS Gràfica interactiva
CFGS Iŀlustració
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració
CFGS Animació
CFGS Arts aplicades escultura

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Escola Superior de Disseny i d’Arts Llotja

|

www.llotja.cat

|

Barcelona

|

Pública
SEU ESDAP

ESDAP
LLOTJA

L’Escola Superior de Disseny i d’Arts Llotja és una escola pública que pertany al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i una de les seus on s’imparteix la docència de l’ESDAP
(Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya). Hereva de l’Escuela Gratuita de Diseño,
creada el 23 de gener de 1775 per la Junta Particular de Comerç de Barcelona, la Llotja és la més
antiga de les escoles de disseny d’Espanya. Les primeres aules es van instaŀlar al pis alt de l’edifici de
la Llotja de Mar; d’aquí, el seu nom popular, avui oficial.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
CICLE FORMATIU

TÍTOL SUPERIOR

CFGM Assistent al producte gràfic imprès
CFGM Assistent al producte gràfic interactiu
CFGM Forja artística
CFGM Talla artística en fusta
CFGM Revestiments murals

Títol superior en disseny especialitats en disseny gràfic,
disseny d’ interiors, disseny de moda, disseny de producte

CFGS Aparadorisme
CFGS Arts aplicades a l’escultura
CFGS Arts aplicades al mur (pintura)
CFGS Ceràmica artística (LOE)
CFGS Còmic (LOE)
CFGS Enquadernació artística
CFGS Esmalts artístics al foc sobre metalls
CFGS Estampacions i tintatges artístics
CFGS Estilisme d’ indumentària
CFGS Gràfica interactiva (LOE)
CFGS Gràfica publicitària (LOE)
CFGS Gravat i tècniques d’estampació
CFGS Iŀlustració (LOE)
CFGS Joieria artística
CFGS Modelisme i maquetisme
CFGS Modelisme industrial
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració
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Escola d’Art i Superior de Disseny Deià

|

www.deiadisseny.cat

|

Barcelona

|

Pública
SEU ESDAP

ESDAP
DEIÀ

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià és un centre docent públic fundat el 1989, depenent
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, especialitzat en disseny d’interiors
en totes les seves branques i especialitats, i en la imatge gràfica aplicada a l’espai. També és una de
les set seus on s’imparteix la docència de l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de
Catalunya).

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
CICLE FORMATIU

TÍTOL SUPERIOR

CFGM Assistència al producte gràfic imprès

Títol superior en disseny especialitat en disseny d’interiors

CFGS d’arquitectura efímera
CFGS d’aparadorisme
CFGS d’elements de jardí
CFGS de gràfica audiovisual
CFGS de moblament
CFGS de projectes i direcció d’obres de decoració

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella

|

www.xtec.cat/ea-serraiabella

|

L’Hospitalet de Ll.

|

Pública

SEU ESDAP

ESDAP
SERRA I ABELLA

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella és un centre públic dedicat als ensenyaments
artístics, concretament als cicles formatius de grau superior en iŀlustració, fotografia, animació audiovisual, gràfica audiovisual i gràfica publicitària, i al cicle formatiu de grau mitjà d’assistent en
producte gràfic. Forma part de les seus on s’imparteix la docència de l’ESDAP (Escola Superior de
Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya).

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
CICLE FORMATIU

TÍTOL SUPERIOR

CFGM Producte gràfic imprès

Títol superior en disseny especialitat en disseny gràfic

CFGS Animació
CFGS Fotografia
CFGS Gràfica audiovisual
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Iŀlustració
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Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

|

www.eaondaratarrega.com

|

Tàrrega

|

Pública
SEU ESDAP

ESDAP
ONDARA

L’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara és un centre públic amb una dilatada trajectòria en
l’ensenyament de les arts i una de les seus on s’imparteix la docència de l’ESDAP (Escola Superior de
Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya).
El centre disposa d’una àmplia infraestructura de serveis i equipaments, com són una aula d’audiovisuals per a conferències i activitats afins, una biblioteca especialitzada en art i disseny, una
sala d’exposicions i diversos tallers específics (ceràmica, escultura, forja, fotografia artística, pintura,
revestiments murals, talla en pedra i tèxtil).
L’oferta educativa del centre es diversifica en disciplines i nivells formatius impartits per un professorat especialitzat en les corresponents àrees d’art i disseny.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
BATXILLERAT

TÍTOL SUPERIOR

Batxillerat d’arts: via d’arts escèniques, música i dansa
Batxillerat d’arts: via d’arts plàstiques, imatge i disseny

Títol superior en disseny especialitats en disseny gràfic i disseny d’interiors

CICLE FORMATIU
CFGM Assistència al producte gràfic interactiu
CFGS Aparadorisme
CFGS Arts aplicades a l’escultura
CFGS Ceràmica artística
CFGS Gràfica interactiva

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic

|

www.eartvic.net

|

Vic

|

Pública
SEU ESDAP

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic és una de les seus on s’imparteix la docència de
l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya). S’ha consolidat com un centre
d’estudis artístics i de disseny, arrelat al lloc i obert al país, i es manifesta amb la voluntat de connectar la diversitat d’estudis i nivells impartits a través de la interdisciplinarietat, amb una proposta
pedagògica basada en la persona, en la creativitat i en la percepció de l’entorn, sense oblidar les
tècniques més artesanes i primàries ni les tecnologies més actuals.

ESDAP
VIC

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
BATXILLERAT

TÍTOL SUPERIOR

Batxillerat d’arts: via d’arts escèniques, música i dansa
Batxillerat d’arts: via d’arts plàstiques, imatge i disseny

Títol superior en disseny especialitat en disseny gràfic

CICLE FORMATIU
CFGM Assistència producte gràfic imprès
CFGM Forja artística
CFGM Fosa artística i galvanoplàstia
CFGS Ceràmica i terrisseria
CFGS Arquitectura efímera
CFGS Arts aplicades escultura
CFGS Arts aplicades mur
CFGS Ceràmica artística
CFGS Gràfica interactiva
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Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot

|

www.escolartolot.cat

|

Olot

|

Pública
SEU ESDAP

ESDAP
OLOT

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, una altra de les seus on s’imparteix la docència de
l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya), es considera la única escola
oficial d’art i disseny de les comarques gironines. Des de la seva fundació, ha mantingut una participació activa en el seu entorn social, educatiu, econòmic i cultural.
Actualment, està dedicada a satisfer les necessitats de formació, en les especialitats d’art i de disseny, de més de quatre-cents alumnes procedents, principalment, de totes les comarques veïnes.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
BATXILLERAT

TÍTOL SUPERIOR

Batxillerat d’arts. Via d’arts plàstiques, imatge i disseny

Títol superior en disseny especialitats en disseny gràfic i disseny d’interiors

CICLE FORMATIU
CFGM Autoedició (assistència al producte gràfic imprès)
CFGM Revestiments murals
CFGS Arts aplicades a l’escultura
CFGS Fotografia
CFGS Gràfica publicitària
CFGS Iŀlustració
CFGS Projectes i direcció d’obres de decoració

POSTGRAU
Postgrau en packaging tècnic i creatiu

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Curs d’arquitectura efímera

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY FELICIDAD DUCE- LCI BARCELONA

|

ca.lcibarcelona.com

Centre privat, autoritzat pel Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impartir Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
LCI Barcelona té com a origen l’associació a l’octubre de 2013 entre LCI
Education (xarxa canadenca d’institucions d’ensenyament superior present en 5 continents amb 22 campus) i l’Escola Superior de Disseny de
Moda Felicidad Duce.

|

Barcelona

|

Privat

FDModa-LCI

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR

POSTGRAU

Títol superior en disseny especialitats en disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny
de producte i disseny de moda

Postgrau en màrqueting & Product management de col·leccions sportswear
Postgrau en màrqueting i comunicació de moda
Postgrau en organització d’esdeveniments de moda
Postgrau en estilisme en moda i publicitat
Postgrau en estilisme en Mitjans Audiovisuals
Postgrau en coolhunting and trend forecasting for the fashion industry
Postgrau en il·lustració creativa en moda
Postgrau en disseny de calçat
Postgrau en disseny i construcció de bosses i petita marroquineria

MÀSTER
Màster universitari en disseny de producte tecnològic:
Màster universitari en disseny d’interiors experiencial
Màster en gestió i direcció d’empreses de moda
Màster en màrqueting, comunicació i organització d’esdeveniments de moda
Màster en estilisme en moda, publicitat i mitjans audiovisuals
Màster en complements i accessoris de moda
Màster en disseny de moda
Master of management in creative industries

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Curs en estampació digital tèxtil
Curs en fashion luxury
Curs en gestió de producte i distribució en moda
Curs en gestió del retail and visual merchandising
Curs en patronatge assistit per ordinador CAD
Curs en periodisme i social media en moda
Curs d’estiu en disseny gràfic
Curs d’estiu en disseny d’ interiors
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IED BARCELONA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY

| www.barcelona.es |

Barcelona

L’IED Barcelona Escola Superior de Disseny es descriu com el centre d’educació més internacional i multicultural de l’Estat espanyol, que forma part de l’Istituto Europeo di Design,
inaugurat a Barcelona el 2002 i reconegut per la Generalitat de Catalunya.
Ofereix formació de títols superiors oficials en disseny, bachelors of arts (honours), atorgats per
la Universitat de Westminster, diplomes , màsters, postgraus, programes de formació contínua
i cursos d’estiu i hivern, en les àrees de moda, design, visual communication i management
for creative industries.
Tots els cursos s’imparteixen en una nova seu inaugurada el 2011 de més de 5.000 m2.
L’edifici integra les claus del design for all, amb l’objectiu d’estimular l’experimentació creativa
i el diàleg entre usuaris i disciplines, valors característics de l’Escola.
La vinculació amb el teixit empresarial és un altre aspecte que defineix l’ Barcelona. La coŀlaboració proactiva entre el món acadèmic i el món laboral és un valor clau en la creació de sinergies i oportunitats. Per aquesta raó, l’alumnat realitza propostes reals a tot tipus d’empreses i
institucions.
L’escola descriu l’ús d’una nova metodologia aplicada a la formació en disseny capaç d’assimilar i interpretar els constants canvis, i transformar-los en contingut formatiu útil perquè els
alumnes sàpiguen respondre a les necessitats del mercat laboral actual.

|

Privada

IED

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR

POSTGRAU

Títol superior en disseny de producte. Especialitat en disseny de transport
Títol superior en disseny d’interiors
Títol superior en disseny gràfic. Especialitat en disseny gràfic i Motion Graphics and
Video
Títol superior en disseny de moda. Especialitat en disseny de moda, en estilisme i
comunicació de moda

Postgrau en disseny d’iŀluminació d’espais
Postgrau en design for innovation strategy
Postgrau en disseny d’accessoris de moda
Postgrau en creative illustration
Postgrau en disseny de moda infantil
Postgrau en food event design
Postgrau en interactive space design for brands
Postgrau en smart city design
Postgrau en trends research
Postgrau en vestit de núvia i cerimònia
Postgrau en fashion product management

BACHELOR
BA (Hons) fashion marketing and communication
BA (Hons) fashion design

MÀSTER
Màster en interactive apps design
Màster en disseny d’ interiors
Màster en disseny de moda
Màster en disseny gràfic de la informació i media branding
Màster en direcció estratègica i creativa de comunicació i publicitat
Màster en disseny per impressió 3D i fabricació digital
Màster en disseny per a sportwear
Màster en disseny sostenible de producte: innovació i gestió
Màster en global design
Màster en interior design for commercial spaces
Màster en màrqueting i comunicació de moda
Master in design management
Master in fashion management

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
CSP en comunicació de moda
CSP en decoració i estilisme d’ interiors
CSP en direcció d’art en publicitat
CSP en disseny gràfic
CSP en disseny gràfic i comunicació editorial
CSP en disseny i gestió d’esdeveniments
CSP en fashion styling
CSP en moda i visual merchandising
CSP en moda ètica i sostenible
CSP en project management per a empreses creatives
CSP en service design and co-creation - weekend
Diploma IED in business design
Diploma IED in creative advertising and branding
Diploma IED en màrqueting i comunicació de moda
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CENTRE AUTORITZAT DE GRAU SUPERIOR DE MÚSICA LICEU
El Centre Autoritzat de Grau Superior de Música Liceu,
ubicat al centre de Barcelona, es dedica a la formació musical del més alt nivell des de la seva fundació, l’any 1837.
Entre els seus objectius destaca l’exceŀlència en la interpretació, la creació i la pedagogia de la música, amb un programa d’estudis eminentment pràctic, que prepara l’alumnat
per desenvolupar la seva professió en un món musical cada
vegada més exigent i obert.
Descriuen un professorat expert, les classes magistrals dels
professors convidats, els projectes d’interpretació en diverses formacions (orquestra, música de cambra, òpera, big
band, combos, etc.) i unes instaŀlacions modernes i plenament adequades, que garanteixen l’assoliment d’aquests
objectius.

|

www.conservatoriliceu.es

|

Barcelona

Altres organismes
Centre
Autoritzat de
Grau Superior
de Música
Liceu

Fundació de Música Ferrer-Salat

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Títol superior en música especialitat interpretació

Diploma en music training

Especialitats: instruments orquestrals de la música clàssica i contemporània | cant | guitarra |
guitarra flamenca | instruments del jazz i la música moderna | piano.

Títol superior en música especialitat composició
Títol superior en música especialitat pedagogia

MÀSTER
Màster universitari en interpretació d’òpera
Màster universitari en interpretació de la música clàssica i contemporània
Màster universitari en interpretació del jazz i la música moderna
Màster universitari en composició aplicada als mitjans audiovisuals i escènics
Màster universitari en violí amb Pavel Vernikov i Svetlana Makarova
Màster universitari en especialització en música espanyola amb Albert Attenelle
Màster universitari en especialització en trompa amb Allessio Allegrini
Màster universitari en especialització en música de càmara
Màster universitari en especialització en música de càmara amb el Quartet Casals
Màster universitari en especialització en música de càmara amb el Trío Kandinsky
Màster universitari en especialització en música de càmara amb el Dúo Gleusteen-Ordronneau
Màster universitari en especialització en jazz i música moderna amb RJ Miller
Màster universitari en especialització en oboe amb Lucas Macías
Màster universitari en ensenyaments artístics en composició aplicada als mitjans audiovisuals i escènics

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral
En la seva VI edició, la Fundació de Música Ferrer-Salat atorgarà un total de 36 beques, totes per realitzar estudis de grau superior al Conservatori del Liceu.
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Títols interuniversitaris

|

Públic
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EÒLIA, CENTRE AUTORITZAT D’ART DRAMÀTIC

|

www.eolia.cat

|

Barcelona

|

Eòlia, centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic és un espai on
tothom pot trobar un lloc on desenvolupar-se: els futurs professionals, els professionals en constant
evolució i les persones que, sense afany de professionalitzar-se, volen créixer, aprendre i divertir-se
en l’àmbit del teatre, la dramatúrgia, el cant o la dansa.
Fundat l’any 2000 a Barcelona, està associat amb les companyies de teatre Tricicle, Dagoll Dagom
i, des de 2012 (coincidint amb el seu reconeixement oficial com a centre autoritzat d’art dramàtic),
també amb Projecte Galilei.
El centre Eòlia està connectat a les darreres tendències de l’escena catalana i internacional. Ha
desenvolupat una nova formació professional especialitzada per a actors, cantants, dramaturgs,
directors d’escena, ballarins i músics, que incorpora les tècniques més avançades i un equip docent
integrat per professionals de l’espectacle d’alt nivell i en actiu.

Privada

Eòlia

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Títol superior d’art dramàtic especialitat interpretació (mencions de musical i de
cinema i TV)
Títol superior d’art dramàtic especialitat direcció escènica i dramatúrgia

Curs de cant líric
Curs intensiu Buscant la veritat davant la càmera
Curs intensiu Cos, moviment, emoció i comunicació
Curs intensiu d’interpretació Treballant el teu monòleg
Curs intensiu Shakespeare a escena
Cursos intensius Estill Voice Training (Voice Craft). Nivell 1-2
Perfeccionament vocal: introducció al musical (Estill Voice Craft) i interpretació de
cançons
Pràctica de doblatge en estudi professional
Pràctiques d’Estill Voice Craft
Sessions individuals de tècnica Alexander
Sessions individuals de treball de veu

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral
La Companyia teatral Eòlia neix amb la voluntat de donar visibilitat als professionals que han estat alumnes d’interpretació del centre autoritzat d’ensenyaments artístics
superiors d’art dramàtic Eòlia, tant si han seguit la modalitat d’estudis lliures (la primera promoció és de 2003) com si s’han format al centre (la primera promoció es gradua
el curs 2015-2016).
Tot i que la llista dels actors i les actrius exalumnes que actuen habitualment als teatres de la ciutat comença a ser llarga, el centre considera la creació d’una companyia
pròpia una iniciativa lògica i conseqüent, per tal d’oferir un lloc de retrobament i posada en comú de les experiències que es van adquirint en la carrera professional. Es
tracta d’una aposta estratègica per tal de donar valor afegit a la mateixa formació acadèmica amb un clar esperit de valor social i de creació de comunitat.

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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ESCOLA MICROFUSA

|

www.microfusa.com

|

Barcelona

|

Privada

Els inicis de l’Escola MicroFusa coincideixen amb els de la informàtica musical. Oberta el 1987, es
descriu com un centre que ofereix possibilitats per als músics i tècnics de so que necessiten una
formació específica.
L’Escola té una oferta àmplia de cursos i titulacions, amb diferents horaris i durada, oferta en línia,
que atenen a la diversitat d’interessos existents, tots impartits per professorat amb experiència en
el sector.

MicroFusa

Titulacions superiors: bachelors of arts i sonologia
A l’Escola MicroFusa tenen un conveni amb la Southampton Solent University. Aquest conveni ofereix a l’alumnat que realitzi els diplomes de MicroFusa (de 2 anys de durada) la possibilitat d’accedir
directament al tercer any de la carrera universitària britànica (BA Hons) el bachelor of arts (de 3 anys
de durada total), de manera que obtenen el grau universitari equivalent a 180 crèdits ECTS.
Els itineraris oferts són BA Hons in popular music production o BA Hons in popular music performance, impartits en llengua anglesa.
MicroFusa, a partir de la seva relació amb el centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de
música Jam Session, ofereix el títol superior de música amb especialitat en sonologia. u

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
CICLE FORMATIU

POSTGRAU

Tècnic en so especialitzat en estudi d’enregistrament
Tècnic en so en sonorització d’espectacles en viu
Tècnic en postproducció d’àudio

Postgrau en tècnic de so

BACHELOR
Bachelor of arts in popular music performance
Bachelor of arts in popular music production
Bachelor in digital music

TÍTOL SUPERIOR
Títol superior en música especialitat sonologia (Jam Session)

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Curs avançat DJ productor certificació professional
Curs Beatmaker
Curs DJ pioneer workshop
Curs Electronic music live performance
Curs Electronic music production from scratch using Logic Pro
Curs màster en producció musical
Curs ofical Logic Pro Apple 101
Curs oficial Ableton Live101
Curs en línia de DJ
Curs en línia de música electrònica
Curs Producció de música electrònica
Curs Producció músical per a DJ
Taller Serato DJ

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Professionalització a través de propostes pròpies
MicroFusa també és un projecte de botiga especialitzada en imatge i so.
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Títols oficials
Títols interuniversitaris
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INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, fou conegut
primerament amb el nom d’Escola Catalana d’Art Dramàtic.
L’Institut del Teatre de Barcelona té més de cent anys
d’història com a centre dedicat a la docència, la creació, la
recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp
de les arts escèniques. Descriu la seva missió de ser una plataforma destinada al conreu i la renovació permanents de
les arts escèniques, i molt especialment de l’escena catalana,
cosa que fa que actualitzi i desenvolupi les seves funcions
sempre amb una voluntat innovadora.
Tal com descriu l’Institut del Teatre, el continu creixement
de la institució i la complexitat de la seva gestió —derivada, principalment, de les diversificades regulacions legals i
normatives que li són d’aplicació en un àmbit o altre de la
seva actuació— van aconsellar, el 1990, constituir-lo com a
organisme autònom, la qual cosa, a més, li permet agilitzar
la gestió i millorar l’aprofitament dels recursos.
El Pla Estratègic 2014-2017 estableix com a objectiu de l’Institut del Teatre posicionar nacionalment i internacionalment
la institució com a líder i referent de l’ensenyament, la investigació i la difusió de les arts escèniques catalanes.

|

www.institutdelteatre.cat

|

Barcelona

Departaments relacionats
Departament de Disseny Escènic (DIE)
Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (DEC)
Departament de Moviment (MOV)
Departament de Música (MUS)
Departament de Pedagogia de les arts de l’espectacle (PED)
Departament de Tècniques d’Interpretació (INT)
Departament de Teoria i Història de les arts escèniques (TEO)
Departament de Veu (VEU)

Escoles i Conservatoris vinculats
Institut del
Teatre de
Barcelona

Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD)
Conservatori Superior de Dansa (CSD)
Escola d’Ensenyament Secundari Artístic i Conservatori
Professional de Dansa (EESA / CPD)
Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle
(ESTAE), en coŀlaboració amb la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC BarcelonaTech) a Terrassa

Altres organismes
Observatori de les Arts Escèniques Aplicades
Centre de Documentació de les Arts Escèniques
Museu de les Arts Escèniques (MAE)

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
CICLE FORMATIU

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

CFGS Luminotècnia (ESTAE)
CFGS Maquinària escènica (ESTAE)
CFGA So (ESTAE)

Formació contínua ESAD/Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic-Conservatori
Professional de Dansa (EESA-CPD):
Dansa espanyola per a alumnes i docents d’escoles de dansa
Dansa clàssica per a alumnes i docents d’escoles de dansa

ENSENYAMENTS DE DANSA DE GRAU PROFESSIONAL

Formació contínua ESTAE-Escola Superior de Tècnics d’Arts Escèniques:
IT tècnica, nou curs de més especialització per a l’espectacle en viu
Curs Prevenció de riscos laborals per a tècnics de l’espectacle

Estudis integrats de secundària i de grau professional de dansa en les especialitats
de clàssic, contemporani i espanyol (EESA/CPD)

MÀSTER

MUET Màster universitari en estudis teatrals (UAB) (UPF) (Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona) (Amb la col·laboració de la UPC BarcelonaTech)

POSTGRAU
Postgrau en moviment i educació
Postgrau Relats urbans (MUHBA)
Postgrau en teatre i educació
Postgrau Actors i guionistes de l’àudio visual. Trànsit pràctic per a un rodatge de
cinema i TV

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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SELECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES, ORGANISMES O PROJECTES DESTACATS EN RELACIÓ AMB RECERCA I INNOVACIÓ
L’Observatori d’Arts Escèniques Aplicades
a la Comunitat, l’Educació i la Salut

Observatori en coŀlaboració amb el British Council, ConArte Internacional i la Fira Internacional de Teatre
Integratiu (FITI), per reunir, sistematitzar, desenvolupar i difondre el coneixement disponible a Catalunya, a l’Estat
espanyol i internacionalment, en relació amb l’aplicació de les arts en els àmbits de l’acció comunitària, l’educació
i la salut, a més de contribuir a l’articulació de les entitats, institucions i persones que treballen en aquests àmbits.

EscenaIbam

Banc de coneixement escènic propi de l’espai iberoamericà, amb la voluntat de contribuir a articular-lo i a
reivindicar-lo en el pla global.
Una iniciativa conjunta de l’Institut del Teatre de Barcelona, l’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
de Mèxic, l’Instituto Universitario Nacional de las Artes (IUNA) de Buenos Aires i la Universitat de São Paulo (USP)
del Brasil.

Museu de les Arts Escèniques (MAE)

El MAE té com a objectiu donar suport en la docència i la recerca a l’alumnat i professorat de l’Institut del Teatre
de Barcelona, així com a tots els investigadors i professionals del món de les arts escèniques.

Centre de Documentació

El Centre de Documentació de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona ofereix un servei d’informació i
documentació especialitzat en teatre, dansa, òpera, sarsuela, varietats, màgia, circ i manifestacions parateatrals.
Inclou un dels fons bibliogràfics i documentals que descriuen com dels més importants d’Europa, sobretot pel
que fa a l’àmbit català i al Segle d’Or espanyol.

Projecte interinstitucional Teatre Independent

El projecte interinstitucional sobre el teatre independent és un treball de recerca històrica i documental sobre el
teatre independent a l’Estat espanyol entre els anys 1962 i 1980.
Hi intervenen el Museo Nacional - Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Centro de Documentación Teatral
(CDT) de l’INAEM, el Centro de Documentación de la Junta de Andalucía i l’Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona, a través de Serveis Culturals i el Museu de les Arts Escèniques, MAE.

SERVEIS, PROJECTES I RECURSOS PER FACILITAR LA RELACIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL
Inserció laboral

Emprenedoria

Professionalització a través de propostes pròpies

Borsa de treball

El programa europeu de postgrau Playing identities,
amb la Universitat de Siena (Itàlia).

La producció editorial de les coŀleccions «Textos
Teatrals Clàssics», «Escrits Teòrics», «Materials
Pedagògics» i la revista Estudis Escènics.

Les companyies dels programes de formació Jove
Companyia TNC, en coŀlaboració amb el Teatre
Nacional de Catalunya, i la Jove Companyia IT Dansa.
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L’Escola Superior d’Art Dramàtic

|

www.institutdelteatre.cat

|

Barcelona

|

Pública
Institut del Teatre de Barcelona

ESAD-Escola
Superior d’Art
Dramàtic de
l’Institut del Teatre
de Barcelona

L’ESAD-Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de
la Diputació de Barcelona és un centre formatiu d’estudis superiors
en art dramàtic, de caràcter públic, que valora i estimula la reflexió i
la recerca, així com el compromís artístic i la llibertat de pensament i
creació.
Els estudis que ofereix l’ESAD proporcionen a l’alumnat les competències generals bàsiques per al desenvolupament òptim de la professió,
amb una gamma àmplia i oberta de coneixements i habilitats. L’ESAD
ha de garantir la qualitat i l’exceŀlència en la formació dels nostres
alumnes i ha de liderar el panorama de la formació teatral nacional i
internacional.
Consideren que la fita d’una escola d’art és la invenció i la reinvenció,
essència de qualsevol treball creatiu, i una visió clarament multidisciplinària i integradora.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR

ALTRA FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Títol superior en art dramàtic, especialitats en interpretació, escenografia, i direcció
escènica i dramatúrgia

Programa d’activitats obertes a l’entorn del disseny de personatge
(Departament Disseny Escènic Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona)
Formació contínua especialitat direcció i dramatúrgia (ESAD/EESA-CPD):
Curs en arts escèniques i psicodrama | Curs en antropologia teatral | Curs en
altres escenes | Curs en història del teatre català (4t)
Formació contínua especialitat interpretació (ESAD):
Disseny del personatge
Literatura i teoria dramàtica
Producció i gestió
Formació continuada en coŀlaboració:
Workshop Peeping Tom (organitzat per la Sala Atrium en coŀlaboració amb el
Festival Grec 2015).
Stage Internacional Perkimba
Producció i gestió d’arts escèniques per a creadors (AADPC)
Curs IBStage
Gaga intensive summer (Associació Gaga Movement)
Curs de la tècnica Fitzmaurice (pedagoga Catherine Fitzmaurice)
Formació contínua especialitat escenografia (ESAD/EESA-CPD):
Curs en projecte escenogràfic 1 | Curs de tècniques informàtiques per a la
representació del projecte escenogràfic | Curs en direcció artística | Curs en
efectes especials aplicats a la caracterització | Curs en escenografia i espai
sonor | Curs en geometria descriptiva | Curs en iŀluminació escènica | Curs en
instaŀlació i performance | Curs en laboratori 1 | Curs en maquetisme | Curs
en maquinària escènica | Curs en metodologies de creació | Curs en sistemes
de representació aplicats al disseny d’espai i llum | Curs en tècniques de
realització escènica 1 (bloc tècniques confecció de tèxtils) | Curs en tècniques
de realització escènica 1 (bloc tècniques construcció escenogràfica) | Curs en
tecnologia i disseny d’ iŀluminació | Curs en titella i artefacte

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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Conservatori Superior de Dansa

|

www.institutdelteatre.cat

|

Barcelona

|

Públic
Intitut del Teatre de Barcelona

CSD-Conservatori
Superior de
Dansa de l’Institut
del Teatre de
Barcelona

El CSD-Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació
de Barcelona és una escola pública, oberta a totes les opcions estètiques i estils
que configuren el complex panorama artístic de la dansa actual.
El CSD-Conservatori Superior de Dansa entén que ha de formar artistes creadors
capaços d’actuar tant en el món de la coreografia com en el de la pedagogia. La
divisió clàssica, heretada del passat, que separa el coreògraf del pedagog, ja no és
útil ni ateny a la nova realitat de la dansa.

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
TÍTOL SUPERIOR
Títol superior en dansa especialitats en pedagogia de la dansa, i coreografia i
tècniques d’ interpretació
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Títols oficials
Títols interuniversitaris
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ALTRES CENTRES

CAMPUS ESART

|

www.campusesart.net

|

Barcelona

|

Privat

El campus ESART, creat l’any 2013, està format per un conjunt de dos campus, un a Sant Cugat i
l’altre a Barcelona.
Campus Sant Cugat: el campus Sant Cugat conté una oferta àmplia de formació basada en els nous
batxillerats creatius ESART. Ubicat al passeig d’Antoni Gaudí, 11, els espais consagrats a les classes
teòriques es combinen amb altres aules especialment indicades per a la pràctica de les matèries
impartides. Els batxillerats són agrupats sota la categoria de «creatius», que ofereixen combinacions
i transversalitats entre àmbits diferents.
Campus Barcelona: és la seu dels graus universitaris ESART. Les instaŀlacions del campus combinen
la darrera tecnologia de l’ensenyament amb els espais adaptats a les matèries pròpies dels ensenyaments impartits: música, interpretació i dansa.

ESART

SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
BATXILLERAT
Batxillerat en art i disseny: batxillerat d’arts + Edexcel BTEC Level 3 90-credit
diploma in arts & design
Batxillerat en arts escèniques: batxillerat d’arts escèniques, música i dansa +
Edexcel BTEC Level 3 90-credit diploma in performing arts
Batxillerat en interpretació i producció musical: batxillerat d’arts escèniques,
música i dansa + Edexcel BTEC Level 3 90-credit diploma in music technology
Batxillerat en producció audiovisual: batxillerat d’humanitats i ciències socials +
Edexcel BTEC Level 3 90-credit diploma in creative media production

GRAU
Grau en dansa
Grau en música: creació i producció
Grau en interpretació
Grau en teatre musical
Grau en tecnologia creativa de la música i el so
Grau en cine, TV i producció digital

Títols oficials
Títols interuniversitaris
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INSTITUTE OF THE ARTS BARCELONA

|

www.iabarcelona.com

|

Barcelona

Fundat l’any 2013, l’Institute of the Arts Barcelona es descriu com un institut dinàmic posicionat
per oferir una visió internacional entorn a les arts escèniques i a l’educació superior europea.
Ofereix programes interdisciplinaris especialment dissenyats per encaminar les pràctiques performatives a través de certificats d’un any de durada (foundation certificates), 3 anys de durada (BA
Hons) i un any de màsters acadèmics.
L’Institute of the Arts Barcelona forma part de la fundació privada Stellar.
SELECCIÓ DE DOCÈNCIA VINCULADA AMB ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
BACHELOR

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

BA (Hons) in acting
BA (Hons) in dance
BA (Hons) in musical theatre
BA (Hons) in singing
BA (Hons) in commercial dance
BA (Hons) in film direction

IAB Foundation certificate in dance
IAB Foundation certificate in musical theatre
IAB Diploma en Popular and Contemporaty Music

MÀSTER
(MA) Acting
(MA) Dance
(MA) Theatre directing
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Tipologia de centres i especificitats
CENTRE D’ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT I DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
TITULARITAT
DEL CENTRE

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Centre d’educació secundària
Institut escola
Institut d’educació secundària (IES)
Centre de formació professional

QUÈ ÉS?

Educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i formació professional

REQUISITS
MATERIALS

Instaŀlacions i condicions materials dels centres que imparteixen batxillerat:

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacions /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Una aula per cada unitat amb una superfície adequada al nombre d’alumnes escolaritzats i, en tot cas, amb un mínim d’1,5 m2 per lloc
escolar.
Un espai per cada quatre unitats per al desdoblament de grups i un altre per a activitats de suport i reforç pedagògic.
Així mateix, en funció de les modalitats del batxillerat impartides, els centres han de disposar de les instaŀlacions següents:
Per a la modalitat d’arts:
Dues aules diferenciades dotades de les instaŀlacions adequades per a l’ensenyament de les matèries de modalitat quan s’imparteixi la via
d’arts plàstiques, imatge i disseny.
Una aula de música quan s’imparteixi la via d’arts escèniques, música i dansa.
Els centres docents que imparteixen títols de formació professional estan sotmesos als requisits mínims de qualsevol centre educatiu,
així com als que estableix la normativa que regula els títols de tècnic i els títols de tècnic superior de formació professional (vegeu capítol
«Legislació»).
En aquesta normativa específica s’estableixen els requisits d’espais i equipaments necessaris per aconseguir els resultats d’aprenentatge
dels mòduls professionals corresponents.
Els requisits regulats fan referència als espais formatius específics per a cada ensenyament, la superfície segons el nombre d’alumnes i el
grau d’ús.
En relació amb els espais, es troben tipologies com l’aula polivalent, l’aula tècnica, el taller o el magatzem, entre d’altres.

RÀTIO

Relació numèrica
professorat-alumnat

REQUISITS
PROFESSORAT

Els centres d’educació secundària han de tenir, com a mínim, 30 alumnes per unitat escolar en educació secundària obligatòria i 35 en
batxillerat.
Els centres docents que imparteixen formació professional en règim presencial han de tenir com a màxim 30 alumnes per unitat escolar.

Títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència.
+

Condicions per impartir
docència en el centre

Títol de màster que habilita per a l’exercici de les professions de professor d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació
professional.

PARTICULARITATS

Centres d’ensenyaments integrats de música i dansa:

El professorat de l’educació secundària, així mateix, ha d’acreditar la qualificació específica per impartir les àrees i matèries respectives.

(continguts desplegats en la fitxa de centres d’ensenyaments de grau professional de música i dansa)
Centres integrats de formació professional:
Hauran de complir les especificades en la normativa que regula els títols de formació professional i els certificats de professionalitat
corresponents als ensenyaments que s’hi imparteixen.
Aquests centres han de disposar dels espais adequats per realitzar activitats de gestió, coordinació i suport de les funcions del centre, així
com aules, laboratoris i tallers per al desenvolupament de les tasques formatives.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del
segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària.
Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional.
Reial decret 564/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1558/2005, de 23 desembre, pel qual es regulen els requisits
bàsics dels centres integrats de formació professional.
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CENTRE D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
TITULARITAT
DEL CENTRE

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Escola d’art
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny

QUÈ ÉS?

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny
Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior
Tècnic i tècnic superior d’arts plàstiques i disseny

REQUISITS
MATERIALS

Requisits mínims en relació amb les instaŀlacions i condicions materials:

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacions /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Aules destinades a la impartició de classes teòriques amb una superfície mínima adequada al nombre de llocs escolars.
Aules destinades a la impartició de classes teoricopràctiques amb una superfície mínima adequada al nombre de llocs escolars.
Una aula per a cada un dels tallers específics corresponents als cicles formatius que imparteixi el centre, amb la superfície mínima
adequada i amb l’equipament que es determini en els respectius títols d’arts plàstiques i disseny.
Un espai d’ús polivalent que es pugui utilitzar per a exposicions, activitats artístiques i altres actes.
Les administracions educatives han de determinar, amb caràcter general, el nombre d’aules necessàries per llocs escolars d’acord amb el
pla d’estudis que estableixin.
Els espais, els equipaments i les instaŀlacions específics de cadascun dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny estan
regulats per la normativa (reials decrets i decrets) que estableix els títols i currículums de cada ensenyament.

RÀTIO

La relació numèrica professorat-alumnat ha de ser, com a màxim, d’1/30 en les classes teòriques i teoricopràctiques i d’1/15, en les classes
pràctiques i tallers, sense perjudici que en la normativa reguladora del pla d’estudis l’administració educativa determini grups més reduïts
per a la implantació de determinats tallers o mòduls.

REQUISITS
PROFESSORAT

Títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència.

Condicions per impartir
docència en el centre

Títol oficial de postgrau que acrediti la formació pedagògica i didàctica, és a dir, un títol universitari oficial de màster o bé un títol de
màster regulat en l’article 9 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics
superiors.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics
regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Relació numèrica
professorat-alumnat
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CENTRE D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE DANSA
TITULARITAT
DEL CENTRE

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre
Titularitat privada

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Conservatori
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals de dansa

QUÈ ÉS?

Ensenyaments de dansa de grau professional

REQUISITS
MATERIALS

Requisits mínims de les instaŀlacions i condicions materials:

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacions /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Una sala polivalent, amb un escenari d’una superfície adequada que possibiliti, en tot cas, les representacions de dansa.
Aules d’ensenyament teòric, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica
professorat-alumnat d’aquestes.
Una aula per a música, amb una superfície adequada a la relació numèrica professorat-alumnat.
Vestidors amb dutxes adequats al nombre de llocs escolars del centre.
Aules destinades a classes de dansa dotades de materials específics per a la prevenció de lesions corporals i amb una superfície adequada
a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Àrea sanitària.
Les administracions educatives han de determinar, amb caràcter general, el nombre d’aules necessàries d’acord amb el currículum que
estableixin, l’horari de funcionament del centre, les especialitats autoritzades i el nombre de llocs escolars.

RÀTIO

La relació numèrica professorat-alumnat ha de ser, com a màxim, d’1/30 en les classes teòriques i d’un màxim d’1/15, en les classes
pràctiques, sense perjudici que en la normativa reguladora del pla d’estudis l’administració educativa determini grups més reduïts per a la
impartició de determinades assignatures pràctiques.

REQUISITS
PROFESSORAT

Títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència.

PARTICULARITATS

Centres d’ensenyaments integrats de dansa:

Relació numèrica
professorat-alumnat

Condicions per impartir
docència en el centre

Institut Escola Artístic Oriol Martorell
Ensenyaments no reglats de dansa i ensenyaments de primària.
Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic (EESA) / Conservatori Professional de Dansa (CPD) de l’Institut del Teatre
Ensenyaments de dansa de grau professional i d’educació secundària obligatòria (ESO).
Aquests ensenyaments integren els ensenyaments de primària i secundària amb els ensenyaments de dansa. L’objectiu és facilitar a
l’alumnat la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de dansa i els de règim general. Per aquest motiu, la integració afecta
els espais, els horaris i el currículum.
Els continguts que s’imparteixen són els següents:
Ensenyaments de primària i ensenyaments no reglats de dansa.
Ensenyaments de dansa de grau professional i d’educació secundària obligatòria.
Batxillerat (actualment es cursa fora del centre integrat).
Per accedir als centres integrats, s’ha de superar una prova que avalua les aptituds artístiques de l’aspirant. Atès que els centres integrats
estan oberts a tots els alumnes de Catalunya, la proximitat del domicili no és un criteri que es tingui en compte en l’admissió.
L’alumnat que vol accedir a un centre integrat ha de presentar la soŀlicitud de preinscripció en aquest centre. Per si no és admès al centre
integrat, durant el mateix període, aquests alumnes han de soŀlicitar l’admissió en centres on cursar els ensenyaments de règim general.
Aquesta segona soŀlicitud (que no s’ha d’incloure al centre integrat) s’ha de presentar al primer dels centres demanats. En aquest cas, no
es considera que hi hagi duplicitat de soŀlicituds.
Els requisits mínims que han de reunir els centres integrats de música o de dansa a què es refereix l’article 47 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació són els que estableix aquest Reial decret, juntament amb els requisits que estableix el Reial decret 132/2010, de
12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil,
educació primària i educació secundària, per als ensenyaments que imparteixin.
Les administracions educatives han de facilitar la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments artístics professionals i l’educació
secundària.
Per tal de fer efectiu el que preveu l’apartat anterior, es poden adoptar les mesures oportunes d’organització i d’ordenació acadèmica que
han d’incloure, entre d’altres, les convalidacions i la creació de centres integrats.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics
regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del
segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària.
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CENTRE D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE MÚSICA
TITULARITAT
DEL CENTRE

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Conservatori o centre professional
Centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals de música

QUÈ ÉS?

Ensenyaments de grau professional de música
Grau professional de música

REQUISITS
MATERIALS

Aquests centres han d’impartir les especialitats de piano, cant i, almenys, les especialitats instrumentals de corda i vent que constitueixen
la plantilla de l’orquestra de cambra. En cas que en un centre es potenciï un perfil en l’ensenyament de la música moderna, ha d’impartir
les especialitats de piano, cant i, almenys, les especialitats instrumentals que constitueixen les plantilles dels diferents conjunts de la
música moderna.

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacions /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Requisits mínims de les instaŀlacions i condicions materials:
Una sala polivalent, amb un escenari d’una superfície adequada que possibiliti, en tot cas, l’organització de concerts de l’orquestra, la
banda i el cor del centre.
Aules d’ensenyament no instrumental, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació
numèrica professorat-alumnat d’aquestes aules.
Aules destinades a la impartició de les assignatures de música de cambra, conjunt o altres classes coŀlectives d’instrument o veu, amb
una superfície adequada a la naturalesa de les agrupacions instrumentals o vocals més característiques i/o, si escau, a la relació numèrica
professorat-alumnat de les assignatures que s’hi imparteixin.
Aules destinades a les assignatures d’orquestra, banda i cor, amb una superfície adequada a la naturalesa de les diferents agrupacions i/o,
si escau, a la relació numèrica professorat-alumnat de les assignatures que s’hi imparteixin.
Aules d’ensenyament instrumental o vocal individual, amb una superfície adequada a la naturalesa de l’especialitat instrumental o vocal
que s’hi imparteixi. En cas que l’assignatura de conjunt o altres classes coŀlectives s’impartissin en aquestes aules, la superfície d’aquestes
s’ha d’adequar a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes assignatures.
Les administracions educatives han de determinar, amb caràcter general, el nombre d’aules necessàries per llocs escolars d’acord amb el
currículum que estableixin, l’horari de funcionament dels centres, les especialitats autoritzades i el nombre de llocs escolars.

RÀTIO

Relació numèrica
professorat-alumnat

La relació numèrica professorat-alumnat ha de ser, com a màxim, d’1/1 en les classes individuals d’instrument i d’1/15, en les classes
d’ensenyament no instrumental, sense perjudici que les administracions educatives puguin establir en la normativa reguladora del pla
d’estudis relacions numèriques més reduïdes per a la impartició de determinades classes pràctiques.
Correspon a les administracions educatives determinar la relació numèrica professorat-alumnat en les classes de música de cambra,
orquestra, banda, cor, conjunt o altres classes coŀlectives d’instrument o veu, en funció de la naturalesa de les agrupacions de què es tracti
i del que, si escau, es pogués establir en la mateixa normativa reguladora del currículum.

REQUISITS
PROFESSORAT

Títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència

Condicions per impartir
docència en el centre

Títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica, o bé un títol de “màster regulat en l’article 9 del Reial decret
1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors”.

PARTICULARITATS

Centres d’ensenyaments integrats de música. Els ensenyaments de música integrats ofereixen la possibilitat d’integrar els
ensenyaments de primària, secundària i batxillerat amb els ensenyaments de música. L’objectiu és facilitar a l’alumnat la possibilitat de
cursar simultàniament els ensenyaments de música i els de règim general. Per això, la integració té a veure amb els espais, els horaris i el
currículum. Els continguts que s’imparteixen en aquests centres són:

+

A primària, els de la primària i els concrets dels ensenyaments no reglats de música; a l’ESO, els de la secundària obligatòria amb els dels
4 primers cursos dels ensenyaments de música de grau professional; al batxillerat, els del batxillerat via arts escèniques i el 5è i 6è curs
d’ensenyaments de música de grau professional.
Per accedir als centres integrats, s’ha de superar una prova relativa a les aptituds artístiques. Ara bé, aquests centres estan oberts a tot
l’alumnat de Catalunya (l’Escolania de Montserrat només accepta nens) i, per tant, la proximitat de domicili no és un criteri que es tingui
en compte per a l’admissió. L’alumnat que vulgui accedir a un centre integrat ha de presentar la soŀlicitud de preinscripció en aquest
centre. Per demanar altres centres on cursar els ensenyaments de règim general, en el cas de no ser admès al centre integrat, ha de
presentar en el mateix període una segona soŀlicitud, en la qual constin les peticions de centres (exclòs el centre integrat), al centre
demanat en primer lloc en aquesta segona soŀlicitud. En aquest cas, no es considera que hi hagi duplicitat de soŀlicituds, ja que l’admissió
al centre integrat requereix una valoració favorable de les seves aptituds artístiques.
Els requisits mínims que han de reunir els centres integrats de música o de dansa a què es refereix l’article 47 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació són els que estableix aquest Reial decret, juntament amb els requisits que estableix el Reial decret 132/2010, de
12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil,
educació primària i educació secundària, per als ensenyaments que n’imparteixin.
Les administracions educatives han de facilitar la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments artístics professionals i l’educació
secundària. Per tal de fer efectiu el que preveu l’apartat anterior, es poden adoptar les oportunes mesures d’organització i d’ordenació
acadèmica que han d’incloure, entre d’altres, les convalidacions i la creació de centres integrats.
Escoles de música (ensenyaments elementals).

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics
regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del
segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària.
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CENTRES I INSTITUCIONS

CENTRE D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS D’ART DRAMÀTIC
TITULARITAT
DEL CENTRE

Diputació de Barcelona. Institut del Teatre
Titularitat privada

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Escola superior d’art dramàtic

QUÈ ÉS?

Ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic
Títol superior + màster + estudis no oficials o no reglats de doctorat propis dels ensenyaments
artístics

REQUISITS
MATERIALS

Els requisits mínims en relació amb les instaŀlacions i condicions materials són els següents:

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacions /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Espais docents amb independència del nombre d’alumnes:
Taller d’escenografia, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica
professorat-alumnat d’aquest taller.
Taller de vestuari, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professoratalumnat d’aquest taller.
Espais docents depenents del nombre de llocs escolars, el nombre dels quals és el necessari perquè, d’acord amb el nombre de llocs
escolars i la relació numèrica professorat-alumnat, es pugui garantir l’horari que s’estableixi en el pla d’estudis:
Aules condicionades per als ensenyaments relatius a la tècnica i expressió corporal, amb una superfície adequada a la naturalesa de les
assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes aules.
Aules condicionades per als ensenyaments d’interpretació, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi
imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes aules.
Aules per a ensenyaments teòrics, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació
numèrica professorat-alumnat d’aquestes aules.
Aules condicionades per als ensenyaments de caracterització, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi
imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes aules.
Aules condicionades per als ensenyaments de tècnica vocal i cant, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que
s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes aules.
Teatre, amb un escenari i una capacitat d’acord amb el nombre d’usuaris possible i equipaments suficients per a la realització de les
pràctiques específiques de les especialitats impartides.
Magatzem per a vestuari i escenografia amb una superfície adequada.
Vestidors amb dutxes adequats a la capacitat del centre.
Les administracions educatives poden determinar, amb caràcter general, el nombre d’aules necessàries per llocs escolars, d’acord amb el
currículum que estableixin.

RÀTIO

Aquest centre ha de tenir, com a màxim, una relació numèrica 1/12 en els ensenyaments que es defineixin com a pràctics i no pot superar
la relació 1/24 per als que s’estableixin com a teoricopràctics i tècnics en el pla d’estudis. En el cas dels ensenyaments instrumentals, les
administracions educatives poden establir les relacions numèriques.

REQUISITS
PROFESSORAT

Quan un centre d’ensenyaments artístics superiors imparteixi estudis de màster, almenys un 15 per 100 del personal docent que hagi
d’impartir els esmentats estudis s’ha de trobar en possessió del títol de doctor.

PARTICULARITATS

Règim d’adscripció a universitats de centres d’ensenyaments artístics superiors, per impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris amb validesa oficial.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics
regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Relació numèrica
professorat-alumnat

Condicions per impartir
docència en el centre

Títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència.

Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament
superior.
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CENTRE D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE DANSA
TITULARITAT
DEL CENTRE

Diputació de Barcelona. Institut del Teatre
Titularitat privada

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Conservatori superior de dansa
Escola superior de dansa

QUÈ ÉS?

Ensenyaments artístics superiors de dansa
Títol superior + màster + estudis no oficials o no reglats de doctorats no oficials o no reglats dels
ensenyaments artístics

REQUISITS
MATERIALS

Els requisits mínims en relació amb les instaŀlacions són els següents:

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacion /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Espais docents amb independència del nombre d’alumnes:
Aula de música, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professoratalumnat d’aquestes.
Aula de maquillatge, amb una superfície adequada a la seva funció.
Espais docents depenents del nombre de llocs escolars, el nombre dels quals ha de ser el necessari perquè, d’acord amb el nombre de
llocs escolars i la relació numèrica professorat-alumnat, es pugui garantir l’horari lectiu que s’estableixi en el pla d’estudis:
Aules destinades a la impartició de classes de dansa, amb una superfície i altura adequades i materials específics per a la prevenció de
lesions corporals.
Aules per a ensenyaments teòrics, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació
numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Teatre, amb un escenari i una capacitat d’acord amb el nombre d’usuaris possible i els equipaments necessaris per realitzar
representacions de dansa.
Vestidors amb dutxes adequats a la capacitat del centre.
Magatzem per a vestuari i escenografia amb una superfície adequada.
Les administracions educatives poden determinar, amb caràcter general, el nombre d’aules necessàries per llocs escolars d’acord amb el
currículum que estableixin.

RÀTIO

Aquests centres han de tenir com a màxim una relació d’1/25.

REQUISITS
PROFESSORAT

Quan un centre d’ensenyaments artístics superiors imparteixi estudis de màster, almenys un 15 per 100 del personal docent que hagi
d’impartir els esmentats estudis s’ha de trobar en possessió del títol de doctor.

PARTICULARITATS

Règim d’adscripció a universitats de centres d’ensenyaments artístics superiors, per impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris amb validesa oficial.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics
regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Relació numèrica
professorat-alumnat

Condicions per impartir
docència en el centre

Títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència.

Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament
superior.
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CENTRE D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE DISSENY
TITULARITAT
DEL CENTRE

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Escola superior de disseny

QUÈ ÉS?

Ensenyaments artístics superiors de disseny
Títol superior + màster + estudis no oficials o no reglats de doctorat propis dels ensenyaments
artístics

REQUISITS
MATERIALS

Els requisits mínims en relació amb les instaŀlacions i condicions materials són els següents:

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacions /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Aules per a assignatures teòriques per especialitat, amb mitjans i recursos que permetin l’ús de noves tecnologies.
Una aula de projectes degudament equipada.
Aules-taller per a procediments plàstics i tècniques artístiques.
Tallers de tècniques vinculades a l’especialitat dotats de la maquinària i les tecnologies específiques.
Un estudi i un laboratori fotogràfic degudament equipats.
Un espai d’ús polivalent que es pugui utilitzar per a exposicions, activitats artístiques i altres actes.
Espais diferenciats per a emmagatzematge de materials, productes i treballs realitzats, en condicions òptimes de conservació i seguretat.

RÀTIO

Aquest centre ha de tenir, com a màxim, una relació numèrica d’1/20 en les classes teòriques i d’1/10, en les classes teoricopràctiques
i en els tallers.

REQUISITS
PROFESSORAT

Quan un centre d’ensenyaments artístics superiors imparteixi estudis de màster, almenys un 15 per 100 del personal docent que hagi
d’impartir els esmentats estudis s’ha de trobar en possessió del títol de doctor.

Relació numèrica
professorat-alumnat

Condicions per impartir
docència en el centre

Títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència
+
Títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica, o bé un títol de ”màster regulat en l’article 9 del Reial decret
1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors”.

PARTICULARITATS

Règim d’adscripció a universitats de centres d’ensenyaments artístics superiors, per impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris amb validesa oficial.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics
regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament
superior.
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APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

CENTRE D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA
TITULARITAT
DEL CENTRE

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Conservatori superior de música
Escola superior de música

QUÈ ÉS?

Ensenyaments artístics superiors de música
Títol superior + màster + estudis no oficials o no reglats de doctorat propis dels ensenyaments
artístics

REQUISITS
MATERIALS

Aquests centres han d’impartir com a mínim l’especialitat d’interpretació en la matèria de piano i totes les matèries instrumentals de
l’orquestra simfònica i, almenys, dues especialitats més. En cas que un centre s’especialitzi en l’ensenyament de la música moderna, ha
d’impartir les especialitats d’interpretació en les matèries de piano, cant i totes les matèries instrumentals que constitueixen les plantilles
de les diferents agrupacions de la música moderna i, almenys, dues especialitats més.

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacions /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Requisits mínims en relació amb les instaŀlacions i condicions materials:
Auditori, amb un escenari i una capacitat d’acord amb el nombre d’usuaris possible i els equipaments necessaris per a la seva finalitat.
Aules d’ensenyament no instrumental, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació
numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Aules destinades a la impartició de classes de música de cambra, conjunt o altres classes coŀlectives d’instrument o veu, amb una
superfície adequada a la naturalesa de les agrupacions instrumentals o vocals més característiques i/o, si escau, a la relació numèrica
professorat-alumnat de les assignatures que s’hi imparteixin.
Aules destinades a les activitats d’orquestra i cor, amb una superfície adequada a la naturalesa de les diferents agrupacions i/o, si escau, a
la relació numèrica professorat-alumnat de les assignatures que s’hi imparteixin.
Aules d’ensenyament instrumental o vocal individual, amb una superfície adequada a la naturalesa de l’especialitat instrumental o vocal
que s’hi imparteixi. En cas que altres classes coŀlectives s’imparteixin en aquestes aules, la superfície d’aquestes s’ha d’adequar a la relació
numèrica professorat-alumnat d’aquestes assignatures.
Aquells altres espais específics de determinades especialitats, de conformitat amb el que estableixi la normativa corresponent.

RÀTIO

La relació numèrica professorat-alumnat ha de ser, com a màxim, d’1/15 en les classes d’ensenyament no instrumental i d’1/1, en les
classes d’ensenyament instrumental individual.

Relació numèrica
professorat-alumnat

En les classes de música de cambra, orquestra, cor o altres classes coŀlectives d’instrument, la relació professorat-alumnat queda
determinada per l’agrupació de què es tracti o pel que, si escau, estableixi la normativa reguladora del currículum.

REQUISITS
PROFESSORAT

Quan un centre d’ensenyaments artístics superiors imparteixi estudis de màster, almenys un 15 per 100 del personal docent que hagi
d’impartir els esmentats estudis s’ha de trobar en possessió del títol de doctor.

Condicions per impartir
docència en el centre

Títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència.
+
Títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica, o bé un títol de” màster regulat en l’article 9 del Reial decret
1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors”.

PARTICULARITATS

Règim d’adscripció a universitats de centres d’ensenyaments artístics superiors, per impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris amb validesa oficial.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics
regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament
superior.
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CENTRE D’ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS
TITULARITAT
DEL CENTRE

Tenen personalitat jurídica pròpia o estan adscrits a un altre centre.

DENOMINACIÓ
DEL CENTRE

Universitat pública
Universitat privada

QUÈ ÉS?

Ensenyaments de grau, ensenyaments de màster universitari i ensenyaments de doctorat
Títol de graduat, títol de màster universitari, títol de doctor

REQUISITS
MATERIALS

Les universitats estan integrades per centres i estructures bàsiques necessàries per impartir els diferents ensenyaments superiors.
Aquestes estructures són les següents:

De qui depèn?

Ensenyaments
que s’hi imparteixen

Instaŀlacions /
equipaments / altres
per impartir els
ensenyaments

Les escoles i les facultats són els centres encarregats de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius
i de gestió conduents a l’obtenció de títols de grau. També poden impartir ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols, així
com portar a terme les altres funcions que determini la universitat.
Departaments: els departaments són les unitats de docència i recerca, encarregades de coordinar els ensenyaments d’un àmbit del
coneixement o de diversos en un centre o en diversos, d’acord amb la programació docent de la universitat; de donar suport a les
activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat, i d’exercir les altres funcions que siguin determinades pels estatuts.
Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Poden organitzar
i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau, segons els procediments que prevegin els estatuts, i proporcionar
assessorament tècnic en l’àmbit de les seves competències. Els instituts universitaris de recerca es regeixen per la normativa,
pels estatuts, pel conveni de creació i adscripció, si escau, i per les normes pròpies. Els instituts universitaris de recerca poden ser
constituïts per una universitat o més, o conjuntament amb altres entitats públiques o privades mitjançant convenis o altres formes
de cooperació, de conformitat amb els estatuts.
Els centres d’educació superior adscrits a universitats són aquells centres que, mitjançant un conveni, s’adscriuen per impartir
estudis conduents a l’obtenció de títols superiors de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.
Les escoles de doctorat poden ser creades individualment per una universitat, o conjuntament amb d’altres o en coŀlaboració d’una
universitat o diverses amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats d’R+D+I, públiques i privades, nacionals o
estrangeres. Les escoles de doctorat han de garantir que duen a terme la seva pròpia estratègia lligada a l’estratègia de recerca de
la universitat o universitats i, si escau, dels organismes públics de recerca i altres entitats i institucions implicades. Les escoles han
de planificar la necessària oferta d’activitats inherents a la formació i desenvolupament dels doctorands, portades a terme o bé per
coŀlaboradors de les universitats i entitats promotores o bé amb l’auxili de professionals externs, professors o investigadors visitants.
En els estatuts i en les normes de funcionament i organització de les universitats es fixen les estructures específiques de cada
universitat. A més a més de les estructures comentades, també es troben les càtedres, els centres de recerca participants, els grups
de recerca, els parcs de recerca, els laboratoris de prestació de serveis, entre d’altres.

RÀTIO

Variable segons estudis i universitats.

REQUISITS
PROFESSORAT

Existeixen diverses possibilitats relacionades amb les tipologies de professorat per impartir docència en els ensenyaments universitaris.
Aquestes són les següents:

Relació numèrica
professorat-alumnat

Condicions per impartir
docència en el centre

Catedràtic
Professorat agregat
Professorat coŀlaborador
Professorat lector
Professorat associat
Professorat visitant
Professorat emèrit
Els requisits específics relacionats amb aquests professorats estan desplegats en l’apartat relacionat amb la taula sobre els requisits del
professorat dels diferents ensenyaments artístics del sistema educatiu català.

PARTICULARITATS

Règim d’adscripció a universitats de centres d’ensenyaments artístics superiors, per impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris amb validesa oficial.

LEGISLACIÓ
ESPECÍFICA

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la qual estableix l’ordenació del sistema universitari català, en el marc de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior.
Llista dels estatuts i de les normes de funcionament i organització de les universitats.
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2.3

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

Autonomia de centres educatius que imparteixen
ensenyaments no universitaris
Centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris de
règim general o ensenyaments reglats de règim especial.
L’autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials.
L’administració educativa respecta l’exercici d’autonomia
d’aquests centres educatius i hi dóna suport, i disposa de les
facultats de supervisió i control (Inspecció d’Educació).
El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans
coŀlegiats de participació de la comunitat escolar en el govern
i la gestió dels centres educatius que han d’existir en tots els
centres.
Elements que defineixen l’autonomia dels centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris
El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia
d’aquests centres.
Mitjançant el projecte educatiu, el centre recull la seva identitat, explica els objectius i orienta l’activitat, amb la finalitat
que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim
aprofitament educatiu.
El projecte educatiu contribueix a impulsar la coŀlaboració
entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació
del centre amb l’entorn social. També ha de tenir en compte
els projectes educatius territorials.
A continuació, es presenta una selecció dels elements que ha
de recollir el projecte educatiu i que són objecte d’interès per
a aquest estudi:
L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica
El desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica i
curricular.
Organització dels currículums
La concreció i el desenvolupament dels currículums. El centre ha de mantenir la concreció dels currículums a disposició
de l’administració educativa, per tal que aquesta pugui comprovar l’ajustament als mínims curriculars que garanteixen la
validesa dels títols corresponents als ensenyaments reglats
impartits.
En el cas dels ensenyaments artístics superiors:
L’estructura i el contingut mínim d’aquests estudis estan fixats
per la normativa corresponent. Cada centre elabora el seu
pla d’estudis, que està sotmès a l’aprovació del Departament
d’Ensenyament i a un procés de verificació.

Autonomia de la universitat
La universitat és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi. Presta servei públic de l’ensenyament superior mitjançant la docència, la recerca i l’estudi.
L’autonomia universitària està reconeguda constitucionalment i es manifesta en l’autogovern, en la plena llibertat d’organització i funcionament, en la docència, en la recerca i en la
gestió pressupostària i econòmica.
Correspon als seus òrgans de govern vetllar pel manteniment
i la defensa de l’autonomia i també pel compliment de les lleis.
Elements que defineixen l’autonomia universitària
Els estatuts de la universitat són elaborats pel claustre universitari i aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a
proposta del Departament d’Economia i Coneixement.
Mitjançant els estatuts, la universitat fixa les seves normes pròpies d’organització i funcionament de règim intern.
A continuació, es presenta una selecció dels elements definits
en els estatuts i que són objecte d’interès d’aquest estudi:
Títols i plans d’estudi
L’elaboració i l’aprovació de plans d’estudi i recerca.
L’expedició de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i els títols no oficials o no reglats.
Comunitat educativa: alumnat /professorat
L’admissió, el règim de permanència i la verificació de coneixements dels estudiants.
La creació d’estructures específiques de suport a la recerca i
a la docència.
La selecció, la formació i la promoció del personal docent i
investigador, així com la determinació de les condicions en les
quals han de dur a terme les activitats.
L’establiment i la modificació de les relacions de llocs de treball.
Gestió econòmica
L’elaboració, l’aprovació i la gestió dels pressupostos i l’administració dels béns.
Relació amb altres centres / adscripció
L’establiment de relacions amb altres entitats per promoure i
dur a terme les finalitats institucionals.
Exemple: descripció del règim d’adscripció a universitats de
centres superiors d’ensenyaments artístics.

Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia.

L’elecció, la designació i la remoció dels òrgans de govern i
representació corresponents.

Autonomia pedagògica parcial i autonomia organitzativa

Autonomia total

(*) Fonts d’informació utilitzades: tal com es pot consultar a les fitxes sobre la tipologia de centres inclosa a l’apartat 2.3
del document general complert, titulat “Centres i institucions”, per elaborar aquest esquema s’ha consultat la legislació
específica (Decrets, Reial Decrets, Lleis orgàniques, etc.) que afecta a les diverses tipologies de centres d’ensenyament
secundari, formació professional, ensenyaments artístics professionals i superiors, així com universitaris.
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Models d’organització
Dos models, un sol espai educatiu
El procés de Bolonya, que es posa en marxa l’any 1999, suposa el tret de sortida per impulsar la mobilitat
d’estudiants i docents entre països de la UE. La mesura més coneguda és la implementació de l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES) —que s’explica més a bastament en el capítol «Marc europeu»— que, amb les seves
mesures per unificar els ensenyaments superiors, va produir i continua produint controvèrsies. De fet, l’any
2012, el Tribunal Suprem falla a favor de la Facultat de Belles Arts de Granada en la demanda que interposa per
evitar l’equiparació dels estudis d’ensenyaments artístics superiors. El Tribunal Suprem, però, només reconeix
que els ensenyaments artístics superiors no poden fer servir la denominació de grau, tot i que al mateix temps
accepta i ratifica que són equivalents. No es diu res en la sentència de l’ús dels termes màster i doctorat.
Aquesta situació reflecteix la controvèrsia que va produir la unificació de l’espai educatiu superior, que va obligar totes les escoles d’ensenyaments artístics a acceptar la vinculació amb la universitat o bé a posar-se sota
el paraigües, en el cas que n’hi hagués la possibilitat, de l’administració educativa de la comunitat autònoma.
Les divergències es centren en els models de l’ensenyament superior donat que, mentre un centre d’ensenyament superior està més orientat a uns aprenentatges basats en la metodologia i activitat performativa, les
universitats, cada vegada més, s’orienten a una exceŀlència en què la recerca pren molta importància.
Les diferències que es deriven de l’especificitat de la pròpia matèria d’aprenentatge i de les condicions específiques que es necessiten per a un context docent eficient esclaten quan s’ha d’articular una equivalència en
el reconeixement acadèmic, en el marc de la titulació superior i no es correspon a les condicions dispars de
cada model de centre. Exemples d’aquestes condicions dispars són el fet que hi ha ràtios diferents depenent
dels processos d’aprenentatge necessaris, que el sistema d’admissió del professorat implica per als aspirants
requisits molt més restrictius en les universitats o bé que les provés d’accés per als estudiants són específiques
de cada ensenyament artístic, entre d’altres.
A Catalunya, l’any 2010, la Generalitat crea l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques (ESDAP), amb l’objectiu d’assegurar l’existència al territori d’un ensenyament superior de disseny, que s’implementa en set seus
diferents, les quals ja estaven en funcionament com a escoles d’art. Aquesta iniciativa permet a la Generalitat
poder competir en l’espai educatiu superior amb les universitats i els centres adscrits. Cal recordar que, el 2009,
la Llei d’educació catalana ja proposava la creació de l’Institut Superior de les Arts, per tal de facilitar i potenciar
la gestió de totes les escoles d’ensenyaments artístics superiors de titularitat pública. L’objectiu també era poder
articular una transversalitat més important entre tots els equipaments i els diferents àmbits disciplinaris, així
com tenir més presència en el mapa educatiu.
El marc estratègic Europa 2020 considera les universitats un dels pilars d’una economia que es vol centrada en
el coneixement i la innovació (*). L’orientació a la producció acadèmica de saber es veu complementada per la
creixent atenció a una recerca orientada a produir interaccions més directes amb la societat. La recerca aplicada,
que produeix innovació i que es pot traduir en productes i/o serveis per oferir al mercat, pot suposar una oportunitat per aconseguir més sintonia entre l’oferta educativa i el mercat laboral. Caldrà veure si en aquest marc
les característiques dels ensenyaments artístics troben el seu encaix.
Amb l’objectiu de treballar aquest encaix, el Departament d’Ensenyament ha demanat a l’Agència de Qualificació de Catalunya que s’encarregui del procés de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels ensenyaments artístics superiors, amb la voluntat d’equiparar al màxim els dos models.

(*) COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES. Iniciativa emblemàtica d’Europa 2020 Unión por la innovación. SEC(2010) 1161. Bruselas, 6.10.2010. COM(2010) 546 final. Pág. 3. Punto 3.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:ES:PDF
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Procés d’adscripció a una universitat
ADSCRIPCIÓ 1
DESCRIPCIÓ

Són centres adscrits a les institucions docents de titularitat pública o privada que imparteixen estudis conduents a l’obtenció d’un títol oficial sota la tutela de la universitat.
Es tracta de centres vinculats a les institucions docents que, sota la tutela de la universitat, imparteixen exclusivament estudis que condueixen a l’obtenció de títols no oficials o no reglats.

SEGUIMENT
DELS CENTRES
ADSCRITS
O VINCULATS

La universitat vetlla perquè l’activitat acadèmica dels centres adscrits i vinculats, i tots els aspectes que la fan
possible, compleixin els requisits legals i s’adaptin als estàndards de qualitat docent, de gestió i de relacions
entre els membres de la comunitat exigits als centres integrats de la universitat.

ELEMENTS
DE LA TUTELA
I SEGUIMENT

La tutela dels centres adscrits i vinculats es du a terme amb la creació d’un consell mixt, en què està representada la universitat en la forma que determina el conveni d’adscripció o de vinculació i la legislació vigent.

PROCÉS

La iniciativa per a l’adscripció o vinculació de centres correspon al mateix centre o a la universitat.

ELEMENTS
DEL PROCÉS

La proposta d’adscripció o de vinculació ha d’anar acompanyada d’una memòria que contingui, com a mínim,
els aspectes següents:

Els representants en el consell mixt són els responsables d’assegurar el compliment dels estàndards propis de
la universitat en matèria de qualitat docent, de gestió i, si escau, de recerca. Per tal que es pugui desenvolupar
la seva tasca de manera coordinada amb els òrgans de govern de la universitat, es crea una comissió de seguiment, que està presidida per un vicerector o la persona en qui aquest ho delegui.

Una justificació de la necessitat d’impartir els estudis proposats.
La seva viabilitat acadèmica, econòmica i social.
L’oportunitat d’implantar els estudis al centre que els proposa.
Les grans línies sobre la política de contractació del professorat, sense perjudici del que estableixi la legislació vigent.
L’adscripció o la vinculació d’un centre d’ensenyament a la universitat es fa mitjançant conveni. Aquest ha
d’establir, com a mínim, els aspectes següents:
La durada de l’adscripció o vinculació.
Els criteris bàsics sobre l’organització acadèmica i l’expedició de títols.
Les línies generals i els mètodes per a la supervisió de la seva activitat, en especial l’acadèmica.
La proporció de representants de la universitat en l’òrgan de govern del centre.
Les condicions per a la concessió de la venia docendi al professorat del centre (autorització acadèmica de
caràcter administratiu, necessària per impartir docència en títols oficials en centres integrats i adscrits a la
universitat, per a qui no tingui l’autorització reconeguda per llei).
La distribució funcional i econòmica dels serveis acadèmics i administratius entre la universitat i el centre.
Les funcions del delegat de la universitat en el centre.
Les condicions per a la renovació o la rescissió de l’adscripció o vinculació.

QUI APROVA
EL PROCÉS?

En el cas del procés d’adscripció, el conveni ha de ser aprovat pel departament competent en matèria d’universitats (actualment, Departament d’Economia i Coneixement) de la Generalitat de Catalunya, a proposta del
consell social i amb l’informe previ del consell de govern de la universitat.
En el cas del procés de vinculació, el conveni ha de ser aprovat pel consell social, a proposta i amb l’informe
previ del consell de govern de la universitat.

186

CENTRES I INSTITUCIONS

LEGISLACIÓ
RELACIONADA

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la qual estableix l’ordenació del sistema
universitari espanyol.
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la qual estableix l’ordenació del sistema universitari espanyol.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la qual estableix l’ordenació del sistema
universitari català, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de
centres docents d’ensenyament superior. (En l’annex es presenta la documentació que cal adjuntar
en la soŀlicitud d’adscripció.)

Estatuts de les universitats.
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ADSCRIPCIÓ 2
En l’àmbit de la recerca, la universitat també pot decidir establir relacions d’adscripció amb altres institucions
segons necessitats, per tal de dur a terme tasques investigadores.
DESCRIPCIÓ

Entre aquestes institucions, es troben els instituts universitaris d’investigació.
Aquests instituts són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Poden organitzar i
desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau, així com docència especialitzada.
Els instituts universitaris d’investigació poden ser de diferents tipologies:
Integrats: aquells instituts la titularitat jurídica dels quals correspon a la universitat.
Adscrits: aquelles entitats la titularitat jurídica de les quals correspon a altres organismes públics o privats
que, amb aquesta finalitat, subscriuen un conveni amb la universitat. És en el conveni on s’estableixen les
modalitats de cooperació entre les parts.
Participats amb altres ens públics o privats: aquells instituts creats en coŀlaboració amb altres organismes públics o privats mitjançant un conveni o altres fórmules de cooperació que estableixen el grau de
participació de les entitats coŀlaboradores.
Interuniversitaris: aquells instituts que realitzen activitats comunes a diverses universitats. Les modalitats
d’organització i funcionament d’aquests instituts es regulen per conveni o altres fórmules de cooperació.

CONVENIS DE
COĿLABORACIÓ
/ ADSCRIPCIÓ

El marc de relació entre la universitat i els instituts de recerca i centres tecnològics es pot articular mitjançant:
Convenis d’adscripció o convenis marc de coŀlaboració que regulin com les dues institucions poden realitzar projectes conjunts, i intercanviar personal docent i investigador o altre personal de suport a la recerca.
Convenis de coŀlaboració per a l’adscripció de personal propi que assumeix tasques de gestió i direcció
d’una institució a l’altra.
Convenis de coŀlaboració per a l’organització i el desenvolupament conjunt de formació de grau, postgrau
i doctorat.
Convenis de coŀlaboració per a la gestió econòmica i administrativa.
Convenis de cessió d’ús d’edificis.

QUI APROVA
EL PROCÉS?

L’adscripció dels instituts universitaris d’investigació és acordada pel departament competent en matèria
d’universitats (Departament d’Economia i Coneixement) de la Generalitat de Catalunya, a proposta del consell
social i amb informe previ del consell de govern de la universitat.

LEGISLACIÓ
RELACIONADA

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la qual estableix l’ordenació del sistema
universitari espanyol.
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la qual estableix l’ordenació del sistema universitari espanyol.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la qual estableix l’ordenació del sistema
universitari català, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Estatuts de les universitats.
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LA TERCERA VIA?
Amb la consolidació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), molts projectes educatius han quedat fora del marc reglat. Molts
d’aquests centres tenen una llarga tradició i són molt reconeguts des dels sectors professionals. En la secció de formació especialitzada
no reglada, hem afegit, en alguns casos, exemples de formació especialitzada impulsada des d’aquests entorns acadèmics situats fora
de l’abast de l’estudi, però que, de manera innegable, conformen un context professional reconegut i imprescindible per assegurar la
preparació dels professionals de cada àmbit.
La implementació de l’EEES ha propiciat la proliferació de maneres alternatives d’assegurar que els títols de grau o màster siguin reglats,
encara que no oficials. A continuació, en fem un repàs.

ESCOLES PRIVADES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS QUE SIGNEN ACORDS MARC
AMB UNIVERSITATS EUROPEES PER PODER EXPEDIR TÍTOLS NO OFICIALS O NO REGLATS
Es tracta de convenis marc d’adscripció entre una universitat europea i una escola per tal de possibilitar la coŀlaboració
acadèmica per expedir titulació oficial emmarcada en els estudis superiors (postgrau, màster). L’oferta formativa, emparada
pel conveni marc de coŀlaboració, queda planificada en crèdits ECTS i permet expedir títols de màster i postgrau no oficials
o no reglats de la universitat a la qual s’adscriu.
Un dels casos a destacar en l’àmbit cinematogràfic és l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB), que ha subscrit un conveni marc
amb la Universitat Europea de l’Atlàntic per realitzar màsters entorn del camp del cinema, com són el màster no oficial o no reglat
en CG-Animation, el màster no oficial o no reglat en animació i realització 2D, el diploma en animació, el màster no oficial o no
reglat en muntatge cinematogràfic, el màster no oficial o no reglat en guió de ficció per a cinema i el màster no oficial o no reglat
en documental.
Un altre cas a comentar, ara en el terreny del so, és l’Escola MicroFusa, que pot expedir titulació oficial gràcies a la seva relació
d’adscripció a la Southampton Solent University del Regne Unit. El seu conveni permet que, amb els diplomes de dos anys de
durada, es pugui accedir al tercer any de carrera universitària britànica (BA Hons), que és d’un total de tres anys de durada, i
d’aquesta manera es pot obtenir un grau universitari equivalent a 180 ECTS.
L’Escola SEEWAY de Disseny, Animació i Comunicació Digital (Barcelona) segueix el mateix cas. En el seu pla d’estudis per al
diploma universitari en disseny gràfic i digital, l’escola estructura dos anys lectius, en què cada curs equival a 60 crèdits ECTS, i
s’obté un diploma universitari de títol no oficial o no reglat de la universitat on s’adscriu (Universitat San Jorge). Els estudis que
imparteix sota el títol de la Universitat San Jorge són: màster en motion graphics design, màster en disseny gràfic i art digital,
màster en direcció d’art i gestió de projectes gràfics, màster en direcció d’art en línia, màster en màrqueting digital i social
media marketing, màster en fotografia i CGI, postgrau en disseny tipogràfic, postgrau en edicions digitals, màster en disseny
de videojocs, màster en animació 2D i 3D, màster en animació en 3D i VFX i màster en digital art (CGI) per animació i videojocs.

ADSCRIPCIÓ ENTRE ESCOLES PRIVADES QUE FAN CONVENIS AMB ALTRES ESCOLES PRIVADES
QUE IMPARTEIXEN TITULACIONS DE MÀSTER NO OFICIAL O NO REGLAT AVALADES PER
UNIVERSITATS EUROPEES
Al mateix temps, l’ECIB incorpora en la seva oferta formativa el currículum de l’Escola d’Animació de Catalunya 9Zeros. Aquest
conveni permet combinar el seu pla d’estudi amb cursos i màsters de direcció cinematogràfica de títol no oficial o no reglat.

CASOS D’ESCOLES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS QUE SIGNEN ACORDS MARC
AMB UNIVERSITATS EUROPEES PER EXPEDIR TITULACIÓ SUPERIOR HOMOLOGADA PER L’EEES
Una altra estratègia és l’adscripció puntual per expedir titulació oficial en alguns estudis superiors.
És el cas, per exemple, de l’Escola MicroFusa, que signa un acord amb el centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors de
música Jam Session per expedir el títol oficial en música (especialitat sonologia).
El reconeixement de l’Escola Superior a la qual està adscrita permet el títol oficial reconegut pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i, per tant, homologat pel Govern d’Espanya. El títol és equivalent al grau universitari i compta
amb 240 ECTS.
Entorn del camp de les arts escèniques, destaca el cas de l’Institut of Arts Barcelona. Amb seu a Sitges, es tracta d’una iniciativa
privada provinent d’Anglaterra que imparteix estudis de títol no oficial o no reglat, anomenats foundation diploma i els BA
Hons (sistema educatiu britànic), en art dramàtic, cant, dansa i teatre musical. També ofereix màsters (MA) de títol no oficial o
no reglat en les mateixes especialitats, d’un any a temps complet. Tot això, gràcies a la seva unió amb la Norwich University of
the Arts (NUA).
També té un contracte de desenvolupament amb el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) de Paul McCartney, que
proporciona assessorament en els seus primers anys de funcionament.

CASOS D’ESCOLES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I UNIVERSITATS ESTRANGERES / INTERNACIONALS
(NO EUROPEES)
Són centres formatius que, per ajustar-se a les necessitats de la indústria de la creativitat d’àmbit global, treballen en xarxa.
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EXEMPLES
És el cas, per exemple, del SAE Institute Barcelona, Escola Audiovisual Internacional amb un total de 54 campus en 26 països.
Un altre cas similar és el de l’ESART, Campus Internacional de les Arts Escèniques, Música i Imatge, que té les dues vessants
educatives, de manera que cobreix l’educació secundària postobligatòria i els estudis superiors oficials.
El centre d’estudis de l’ESART a Sant Cugat funciona com un institut que imparteix batxillerats creatius amb un èmfasi transdisciplinari, com ara els d’art i disseny, arts escèniques, interpretació i producció musical, i producció audiovisual. La seva estratègia és hibridar una modalitat de batxillerat, com per exemple el d’humanitats i ciències socials, i annexar-hi un programa de
diploma creatiu, com és el cas del diploma en creative media production, través de les qualificacions especialitzades Edexcel
BTEC Level 3 (de 90 crèdits), equivalents al sistema dels A Level (títol de caràcter optatiu del sistema britànic), de manera que
es fa una progressió cap a una educació superior.
L’Escola Superior Universitària de l’ESART imparteix graus universitaris oficials en arts escèniques, música i imatge. Els seus
màsters es concreten en l’oferta dels títols en música: creació i producció; interpretació; teatre musical, i dansa.
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En aquest apartat, es presenta una aproximació a l’organització del sistema educatiu d’aquests dos països. S’hi
ha incorporat, també, l’educació artística per dues raons. Des d’una perspectiva ecosistèmica com la que defineix aquest estudi, la delimitació del camp d’observació no significa deixar totalment fora de camp aquells
elements que, per exemple, no són professionals però tenen un grau d’interdependència elevat. En l’apartat de
valoracions des dels sectors professionals d’aquest mateix estudi, es coincideix en diferents documents sobre la
necessitat d’introduir més continguts artístics en l’educació obligatòria.
Holanda i Suècia són estats amb unes dimenions més o menys equiparables a Catalunya i que, en relació a la
diversitat europea, representen un marc sociocultural en certa manera comú.

Holanda
Ensenyaments artístics professionals reglats a Holanda
La responsabilitat política del sistema educatiu holandès recau en el Ministeri d’Educació, Cultura i Ciència
(Ministerie van OCW), que està subjecte a la legislació nacional: la Llei de recerca d’educació superior (Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW) i les beques per a estudiants Llei 2000 (Wet studiefinanciering de 2000, FSM 2000).
El Ministeri d’Educació és responsable del finançament del sistema educatiu, de la definició de la política d’educació general i específica, de l’estructura i els objectius del sistema educatiu o dels requisits d’admissió. En els
continguts de l’educació superior també intervenen el Ministeri de Salut, Benestar i Esports (Ministerie van VWS)
i el Ministeri d’Economia, Agricultura i Innovació (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).
El Consell d’Educació o Onderwijsraad és un òrgan assessor governamental independent que aconsella tant el
ministre d’Educació, Ciència i Cultura com el ministre d’Economia. Aquest Consell també proporciona assessorament al Parlament i als governs municipals.
El Ministeri d’Educació, Cultura i Ciència és responsable, a més, de la política estratègica i supervisió de la formació professional. La Fundació per a la Cooperació i el Mercat de Treball (Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven aka, SBB) és un òrgan de recent creació que dóna suport al Govern central en el disseny de les
polítiques relatives a la formació professional. Establerta el gener de 2012, la SBB representa tots els interlocutors
socials del sistema (ocupadors, empleats i institucions formatives) i proporciona al Ministeri d’Educació, Cultura i
Ciència recomanacions i consells pel que fa a l’educació en relació amb el mercat laboral. Aquesta tasca implica
la revisió de diversos aspectes de les polítiques de formació professional, com ara la durada de l’educació vocacional secundària superior (MBO), la seva capacitat per satisfer les demandes del mercat de treball, l’estructura
regional de l’oferta de formació i la qualitat de les qualificacions.
D’altra banda, el Consell MBO representa els interessos coŀlectius de les institucions educatives relacionades
amb la formació professional i l’educació d’adults. L’ensenyament en els centres regionals de formació (ROC),
centres de formació agrícola (AOC) i escoles de formació professional és revisat de manera permanent per
aquest consell en associació amb la indústria i els interlocutors socials.
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L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA A L’ESCOLA SECUNDÀRIA
En tots els nivells educatius (primària, secundària i superior), hi ha una tendència general cap a la disminució de
les regles i els reglaments. D’aquesta manera, les institucions poden assumir la seva pròpia responsabilitat en
l’execució de les polítiques de govern. Pel que fa a l’autonomia dels centres educatius, tant les escoles primàries
com les escoles secundàries són autònomes en la conformació dels seus currículums.
A causa d’aquesta autonomia dels centres, el paper de la Inspecció d’Educació holandesa en relació amb l’educació artística a les escoles primàries i secundàries ha estat, fins fa ben poc, limitat. Des de 2015, però, això ha
canviat: la Inspecció informa, ara, sobre l’educació cultural a les escoles primàries, amb la finalitat de verificar si
el Programa d’Educació per a la Qualitat de la Cultura està tenint alguna repercussió.
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L’educació secundària o voortgezet onderwijs
(VWO, HAVO i VMBO) i la formació artística
A Holanda hi ha tres tipus d’educació secundària, considerats com a part d’una formació preparatòria: l’ensenyament de secundària preuniversitària o Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO), que es perllonga
al llarg de sis anys; l’ensenyament secundari general superior o Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO),
amb una durada de cinc anys, i l’ensenyament secundari de preformació professional o Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), que té una durada de quatre anys.
Els tres ensenyaments (VWO, HAVO, VMBO) comencen amb un període d’educació secundària bàsica, en el qual
s’estudia un ampli ventall d’assignatures que, en la pràctica, poden ser comunes a les tres ofertes educatives.
L’educació artística i cultural dins de les escoles d’educació secundària es considera un instrument clau per tal
de promoure la participació cultural en l’alumnat, i el seu objectiu és que els estudiants aprenguin a tenir una
posició motivada respecte d’aquelles activitats culturals que són importants per a ells. L’alumnat d’educació
secundària visita museus i va a teatres i concerts, sobretot com a part de les activitats extracurriculars voluntàries. En les darreres dècades, el Govern ha anat creant oportunitats per intensificar els contactes entre escoles
i artistes professionals. L’any 1998, aquesta política es va fer més sòlida en introduir-se les arts i la cultura com
a matèries obligatòries a HAVO i VWO (en la segona etapa d’aquestes formacions). En el cas de VMBO, es va
engegar una política educativa similar el 2003.

L’ACCÉS I LA MOBILITAT DINS DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
El sistema educatiu holandès fixa un examen nacional al final de l’educació primària i, en funció de la qualificació
aconseguida en aquest examen, l’alumnat pot accedir a tres vies diferents d’educació secundària o Voortgezet
onderwijs. Una d’aquestes vies està orientada a l’alumnat que vol seguir estudis de formació professional i és
l’opció escollida per un 60 % del cos d’estudiants.
La majoria de les escoles ofereixen diversos tipus d’educació secundària, de tal manera que l’alumnat pot passar
fàcilment d’un tipus d’educació a un altre depenent del seu rendiment escolar. Però, malgrat que les possibilitats de fer un canvi de línia són moltes, només un 10 % de l’alumnat decideix canviar. En aquest sentit, sorprèn
l’orientació tan primerenca de l’alumnat holandès, fins i tot tenint en compte la seva bona posició en els informes PISA.

L’ENSENYAMENT SECUNDARI GENERAL O HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS
(HAVO) I L’ENSENYAMENT PREUNIVERSITARI O VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK
ONDERWIJS (VWO)
L’ensenyament secundari general (HAVO) consta de cinc graus i s’acostuma a acabar als 17 anys. És un nivell
més baix que l’ensenyament preuniversitari (VWO) i suposa el requisit mínim per a l’admissió a les universitats
tècniques de ciències aplicades (HBO). L’ensenyament preuniversitari (VWO) té sis graus, dura fins als 18 anys i
prepara els alumnes per accedir a les WO (universitats de recerca).
Com ja s’ha comentat, els tres primers anys d’educació secundària general superior i d’ensenyament preuniversitari són anomenats basisvorming (literalment, ‘formació bàsica’). Tots els alumnes segueixen les mateixes
assignatures: idiomes, matemàtiques, història, arts i ciències. Els dos darrers anys de l’educació secundària general superior i els tres darrers anys de l’ensenyament preuniversitari es coneixen com a educació secundària superior o Tweede. Aquesta part del programa educatiu permet la diferenciació mitjançant agrupacions temàtiques
anomenades «perfils» (profielen). Un perfil és un conjunt de diferents matèries que són les que compondran la
major part del calendari de l’alumne i on es posa l’accent en l’àrea específica d’estudi en la qual l’alumne s’especialitza. En comparació amb la ruta HAVO, el nivell de dificultat dels perfils de l’ensenyament preuniversitari és
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més alt i té una durada de tres anys, en lloc de dos. L’alumnat tria un dels quatre perfils cap al final del tercer any:
ciència i tecnologia o Natuur & techniek; ciència i salut o Natuur & gezondheid; economia i societat o Economie
& maatschappij; cultura i societat o Cultuur & maatschappij.

LA FORMACIÓ ARTÍSTICA A SECUNDÀRIA
El programa de cultura i societat prepara per a la formació artística, i posa l’èmfasi en l’estudi de disciplines com
ara la música, les arts visuals, el teatre, la dansa, la literatura o la filosofia. També implica l’estudi de llengües
estrangeres com el francès, l’alemany i, tot i que amb menys freqüència, el castellà, el rus, l’àrab i el turc.
Les arts dins de l’educació secundària inferior i superior tenen estatus legal, igual al de l’educació cultural i artística (CKV), que va ser introduït per a l’educació secundària superior l’any 1999. Per a tot l’alumnat de l’ensenyament secundari superior (d’edats compreses entre els 15 i els 18 anys), la CKV és obligatòria. L’objectiu general
de la CKV és la participació cultural i, com a part del programa, els estudiants participen en activitats culturals,
visiten institucions culturals i aprenen a fer una elecció raonada i informada de les activitats artístiques i culturals
que són significatives i d’interès per a ells. La seva elecció es basa en l’experiència obtinguda de la participació
en activitats culturals, el coneixement de la cultura i les arts, activitats pràctiques dins de les diverses disciplines
i la reflexió.
Les arts se subdivideixen en dos grans apartats: les arts en general i les arts específiques (arts visuals, dansa,
teatre, música). L’alumnat ha de triar una disciplina dins de les arts, sempre que l’escola l’ofereixi com a matèria
optativa. Hi ha un examen nacional per a les arts, tant per a la part pràctica com per a la part teòrica.
Al març de 2014, una comissió assessora dins del Ministeri va desenvolupar un nou programa d’examen per a la
CKV. Al novembre de 2014, la Comissió va emetre el seu assessorament al Ministeri. En aquest sentit, l’alumnat
de segon cicle pot optar per l’art com a matèria d’examen.
Tant HAVO com VWO es poden considerar un tipus d’educació secundària selectiva. Els estudiants que han
obtingut el diploma HAVO o el diploma VWO, entorn dels 17 o 18 anys, respectivament, poden optar a estudis
d’ensenyament superior. Si bé els estudis HAVO preparen l’alumnat per a l’educació professional superior (HBO)
i els estudis VWO ho fan per a l’educació universitària (WO), en la pràctica són molts els alumnes que amb un
certificat VWO entren en la formació professional superior (HBO).

L’EDUCACIÓ VOCACIONAL SECUNDÀRIA PREPARATÒRIA O VOORBEREIDEND MIDDELBAAR
BEROEPSONDERWIJS (VMBO)
La VMBO es va crear l’any 1999 com una fusió de formes existents d’ensenyaments, com ara la formació preprofessional (LBO) i la formació general (MAVO). Dura quatre anys (des dels 12 als 16 anys) i combina la formació
vocacional amb l’educació teòrica en llenguatge, matemàtiques, història, arts i ciències. En la VMBO es poden
triar diferents temes, entre els quals hi ha enginyeria, salut i benestar personal o agricultura i economia. A més,
l’alumnat pot escollir entre quatre nivells diferents:
LA VMBO-TL O THEORETISCHE LEERWEG
Traduïda com a ‘ruta d’aprenentatge teòric’, anteriorment era coneguda com a MAVO, i té la proporció més gran
d’educació teòrica. Prepara per accedir al nivell MBO d’educació superior i també permet a l’alumnat continuar
la formació professional HAVO.
VMBO-GL O GEMENGDE LEERWEG
Traduïda com a ‘ruta d’aprenentatge combinat’, és un nivell intermedi entre VMBO-TL i VMBO-KL.
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VMBO-KL O KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG
Traduït com a ‘programa d’aprenentatge orientat a l’administració mitjana’, es compon d’educació teòrica i formació vocacional a parts iguals. Prepara per accedir al nivell MBO d’educació superior.
EL VMBO-BB O BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG
Es tracta d’un programa professional bàsic de caràcter pràctic que emfasitza la formació vocacional i prepara
per al nivell MBO.

LES PRÀCTIQUES A VMBO
Durant tots els cursos de VMBO es realitzen pràctiques d’entre 10 i 20 setmanes, que sumen un total de 60
setmanes d’estada en empreses per a una titulació de quatre anys de durada. Això proporciona a l’alumnat una
experiència prèvia més gran a l’hora d’incorporar-se al seu lloc de treball. Si es compara amb les 11 setmanes
que es dediquen al treball pràctic en empreses o institucions dins del sistema educatiu català, l’alumnat holandès acaba els seus estudis amb més habilitats i competències tècniques.
Gràcies als impulsos especials del Govern holandès, s’ha dut a terme una estreta coŀlaboració amb el món
empresarial en forma de projectes. D’aquesta manera, l’alumnat obté coneixements i habilitats pràctics adquirits en les empreses. En l’àmbit regional, existeixen formes de coŀlaboració entre l’educació VMBO, la MBO i el
sector privat finançades, majoritàriament, per aquest darrer. Aquests tipus d’experiències demostren que la formació professional a Holanda es recolza cada vegada més en la creixent coŀlaboració entre escoles i empreses.
No obstant això, aquestes escoles ofereixen menys formació en arts i cultura en relació amb la resta de modalitats educatives dins de l’escola secundària. Això és sorprenent, si es considera que molts estudis VMBO s’especialitzen en àrees de treball que es beneficiarien de més presència de l’aprenentatge creatiu. Per exemple,
hi ha VMBO que se centren en el treball del metall o de la fusta, el disseny de moda o el turisme, tots aquests
més o menys relacionats amb les anomenades indústries creatives, per la qual cosa guanyarien valor afegit si
tinguessin més concentració d’estudis d’art i disseny.
Després de completar l’educació VMBO a l’edat de 16 anys, els estudiants poden continuar els seus estudis de
formació professional MBO. Els alumnes que han aprovat el programa teòric de VMBO també poden continuar
estudis de HAVO.
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La formació professional de grau mitjà amb orientació artística
o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
La formació professional de grau mitjà o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) està orientada a l’educació superior i molts alumnes hi accedeixen des de la VMBO. Té quatre nivells de formació i la durada dels cursos varia
d’un a quatre anys (en funció de la titulació triada):
NIVELL 1
Formació d’assistent o assistentopleiding, amb una durada de mig any a un any sencer.
NIVELL 2
Formació professional bàsica o basisberoepsopleiding, que té una durada de dos a tres anys.
NIVELL 3
Formació professional o vakopleiding, de dos a quatre anys de durada.
NIVELL 4 O MIDDENKADEROPLEIDING
Possibilita l’accés a l’educació superior professional (Hoger beroepsonderwijs, HBO) i té una durada de quatre
anys.
Així mateix, la formació professional de grau mitjà té dos itineraris d’aprenentatge. Un dels itineraris està basat
en les classes a l’aula (BOL), en el qual l’alumnat té un o dos períodes de pràctiques en empreses durant el curs,
que osciŀlen entre un mínim d’un 20 % fins a un màxim d’un 60 % de les hores lectives del curs. En l’altre itinerari
(BBL), basat en el treball, els alumnes fan pràctiques en una empresa quatre dies a la setmana i tenen classes
teòriques només un dia per setmana.

TIPOLOGIES D’INSTITUCIONS QUE OFEREIXEN MBO
La formació professional de grau mitjà es pot seguir en els centres regionals de formació (ROC), que ofereixen
tota l’oferta de programes de formació professional secundària i d’educació d’adults en els camps de la tecnologia, la cura i el benestar o l’economia. La formació professional de grau mitjà també es pot seguir en els centres
de formació agrària (AOC), que proporcionen capacitació en les àrees de nutrició, natura i medi ambient. Així
mateix, la formació professional de grau mitjà es pot seguir en les escoles de formació professional (vakscholen),
centrades en l’oferta dins de sectors com la indústria del transport marítim, la impressió i el disseny o la indústria
alimentària.

ACCÉS
Al voltant del 50 % dels estudiants que obtenen un diploma de formació professional de grau mitjà (MBO), en
concloure el quart nivell, entra immediatament o en un moment posterior a HBO. Amb un diploma de MBO es
pot accedir a dos tipus de programes d’educació superior: títol (dos anys) i llicenciatura (quatre anys).
L’alumnat que posseeix un certificat MBO també pot optar per l’educació professional superior HBO, mentre
que, al seu torn, les persones graduades HBO poden accedir, també, a l’ensenyament universitari WO. És tracta,
doncs, d’un sistema molt flexible que permet aconseguir qualsevol fita professional, depenent de l’esforç i rendiment de l’alumnat.
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OFERTA D’ESTUDIS ARTÍSTICS EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ (MBO)
Dins d’aquesta formació professional, l’alumnat pot escollir la branca d’artesania creativa i estudiar, per exemple,
cursos de joieria especialitzada en or i plata o treball amb cuir. També és possible escollir la branca de les TIC i la
creació industrial orientada al desenvolupament d’eines relacionades amb les TIC, els mitjans de comunicació,
el disseny i la comunicació o l’art i l’entreteniment. En aquesta altra branca, l’alumnat es pot especialitzar en l’art
del maquillatge, la gestió i/o edició de mitjans de comunicació, el disseny multimèdia o d’escenografies, entre
d’altres.

ASPECTES LEGISLATIUS DESTACATS
Durant els darrers anys, especialment en el sector de la VMBO (formació professional preparatòria secundària)
i la MBO (formació professional de grau mitjà) i, en menor mesura, en la HBO (formació professional superior),
s’ha produït un gran nombre de canvis per millorar la preparació de l’alumnat en relació amb el mercat laboral.
A continuació, es destaquen alguns dels canvis més remarcables:
En la Llei d’educació i ensenyament professional (Wet educatie en beroepsonderwijs), dins de l’estructura de
qualificacions, es recull com a diploma bàsic per al mercat laboral o startkwalificatie un diploma HAVO; com a
estudis dirigits a preparar l’alumnat per a l’ensenyament universitari superior, un diploma VWO, i, com a nivell
de formació bàsica d’ensenyament professional, un diploma MBO.
Així mateix, aquesta Llei (inclosa en el Registre Oficial 501, 2 de novembre de 1995) té entre els seus objectius
tant la provisió d’un nivell adequat de formació i accessibilitat com la garantia d’un sistema d’instaŀlacions educatives diferenciades per a l’educació professional i la d’adults.
L’1 d’abril de 2009 es van produir una sèrie de modificacions en la Llei sobre l’educació i l’ensenyament professional relatives a les juntes executives i als consells de vigilància, amb l’objectiu de millorar-ne els mecanismes
d’avaluació. Aquesta llei estableix que tots els centres de formació professional han de tenir un consell de vigilància i n’estableix les facultats legals. La Llei també estipula que el Consell Executiu és, formalment, la màxima
autoritat dins de l’escola secundària professional. També exigeix un codi de bon govern en el sector de la formació professional i que les escoles secundàries de formació professional responguin en un informe anual sobre
la seva actuació en relació amb aquest codi. El codi de «bon govern en el sector (BVE)» es designa legalment
com un apèndix de les «Modificacions de la Llei sobre l’educació i la formació professional relatives als consells
d’administració i de vigilància».
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L’educació superior. Grau superior (WO) i recerca (HBO)
L’educació superior holandesa té un sistema binari, la qual cosa significa que es fa una distinció entre l’educació
orientada a la recerca o Wetenschappelijk onderwijs (WO), que es duu a terme, principalment, a les universitats
de recerca o universiteiten, i la formació professional superior o Hoger beroepsonderwijs (HBO), que es duu a
terme a les universitats de ciències aplicades o hogescholen. Una tercera branca més minoritària de l’educació
superior són els instituts d’educació internacional, que ofereixen programes dissenyats especialment per als
estudiants internacionals.
Si bé tant les universitats de recerca com les universitats de ciències aplicades atorguen títols de llicenciatura i
de màster des de 2002, la diferència en l’orientació d’ambdues no ha deixat d’existir. De fet, cadascun dels dos
tipus d’universitat té els seus propis objectius, requisits d’admissió, durada i títols dels programes.
La formació orientada a la recerca o Wetenschappelijk onderwijs (WO) es dóna a les 14 universitats holandeses
de recerca, tot i que la coŀlaboració amb les universitats de ciències aplicades s’està convertint en una realitat
cada cop més habitual. La majoria d’aquestes universitats ofereix programes d’estudi de diverses disciplines,
entre les quals es troben l’art i la cultura.
Per la seva banda, els instituts d’educació internacional ofereixen carreres d’educació i capacitació de postgrau
en diverses assignatures dirigides a professionals provinents de la comunitat internacional. Aquests instituts
ofereixen programes de màster, però no compten amb programes de llicenciatura. Per continuar estudiant i
obtenir el grau de doctor, l’alumnat ha d’anar a una universitat de recerca.

EDUCACIÓ PROFESSIONAL SUPERIOR O HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO)
ENFOCADA A LES ARTS
L’educació professional superior o Hoger beroepsonderwijs (HBO) té una orientació més pràctica i el seu objectiu principal és la transferència de coneixements teòrics i el desenvolupament d’habilitats estretament lligades
a l’activitat professional.
Des de l’1 de setembre de 2002, tots els programes d’educació superior professional inicial es van convertir en
programes de llicenciatura. Aquí cal indicar que l’educació professional superior es divideix en dos cicles: un
títol de llicenciatura d’una durada de quatre anys (240 crèdits), seguit d’un programa de màster d’un any (60
crèdits) o dos anys (120 crèdits), en funció de l’especialització. Un màster obtingut en una universitat de ciències
aplicades pot donar accés al programa de doctorat, el tercer cicle de l’educació superior.
L’educació HBO està dividida en set àmbits: l’educació superior en agricultura (Hoger agrarisch onderwijs, HAO),
l’educació superior en economia, empresa i gestió (Hoger Economisch onderwijs, HEO), l’educació superior en
la cura de la salut (Hoger gezondheidszorgonderwijs, HGZO), la formació del professorat (Hoger Pedagogisch
onderwijs, HPO), l’educació superior en el treball social (Hoger sociaal-agogisch onderwijs, HSAO), l’educació
superior en enginyeria (Hoger technisch onderwijs, HTNO) i l’educació artística (Kunstonderwijs, KUO). Dins
d’aquests àmbits, el cos d’estudiants pot triar entre diversos perfils educatius.

TIPOLOGIES D’INSTITUCIONS
Gairebé tots els tipus de programa d’estudis d’educació HBO es poden seguir a les universitats de ciències
aplicades o hogescholen repartides pel territori nacional. A Holanda, existeixen 43 universitats de ciències aplicades que ofereixen una gran quantitat de programes professionals en lletres i ciències aplicades, enfocats a la
preparació en carreres específiques. L’adquisició d’experiència laboral pràctica suposa, en la majoria dels casos,
una part gairebé integral de les carreres.
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Algunes universitats de ciències aplicades ofereixen programes d’estudi, principalment enfocats en el camp de
l’art, o s’especialitzen en la formació docent. No obstant això, l’educació artística superior holandesa sempre ha
tingut una posició especial, ja que no ha obtingut mai l’estatus universitari. Les acadèmies o escoles d’art dins
de les anomenades universitats d’educació professional (HBO) ofereixen cursos de belles arts, disseny, música,
dansa i teatre que conclouen en una carrera com a artista professional. Les acadèmies d’art són les úniques institucions que poden realitzar una selecció prèvia. De la mateixa manera que en altres països amb sistemes binaris
com Bèlgica, Alemanya, Àustria, Noruega o Finlàndia, aquest sistema ha estat objecte de canvis i debats, com
a resultat del procés de Bolonya. Malgrat que la població holandesa no va trigar a adaptar-se al sistema grau/
màster, les noves relacions entre universitats i escoles politècniques han mantingut la qüestió oberta i també ho
ha fet la posició particular de les acadèmies d’art, de vegades descrites com a politècniques-plus.
Les diferents escoles d’art ofereixen formació en camps tan variats com belles arts, circ i art d’acció, patrimoni
cultural, música, teatre, dansa, educació de la dansa (musical o teatral), educació artística, cinema i televisió,
fotografia, cultura popular, disseny (gràfic, de moda, relacionat amb el teatre, els mitjans o la tecnologia), arquitectura, arquitectura d’interiors, urbanisme, paisatgisme, sonologia, tipografia, etc.

ACCÉS
El camp de l’art és un petit sector de l’educació professional superior: amb menys de 20.000 estudiants, representa només el 4 % del nombre total de l’alumnat universitari. Aquests estudiants se sotmeten a un rigorós
procés de selecció abans de ser admesos; entre ells, aspirants procedents de tot el món que volen entrar en
alguna de les escoles d’art holandeses. Bona part treballarà com a professional independent, per la qual cosa els
programes dediquen molta atenció a la formació en l’anomenat esperit empresarial.
Amb la finalitat de millorar la connexió entre l’educació artística i el mercat de treball, l’any 2001, l’Associació
Holandesa d’Universitats de Ciències Aplicades (Vereniging van Hogescholen) va crear un pla per al sector. Amb
aquest pla, els requisits d’admissió s’han endurit i nombrosos cursos han estat reestructurats per millorar l’eficiència i la qualitat de l’educació superior en les arts. D’altra banda, un objectiu addicional ha estat l’optimització
de l’oferta i l’adequació i millora de les instaŀlacions.

LA FORMACIÓ ARTÍSTICA ORIENTADA A LA RECERCA (WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS, WO)
LLICENCIATURA: GRAU
L’objectiu dels programes de llicenciatura orientats a la recerca és preparar el cos d’estudiants per a l’activitat
professional o per dur a terme estudis posteriors, i els proporciona les habilitats acadèmiques i científiques
associades a un programa universitari acadèmic tradicional. El contingut dels programes pot variar des del més
general al més especialitzat, i en algunes institucions és necessari cursar una matèria d’especialització i una
subespecialització.
A les universitats de recerca, l’alumnat es pot inscriure en programes de llicenciatura en disciplines com l’economia, les ciències socials i del comportament, el llenguatge i la cultura, l’enginyeria/tecnologia, les ciències
naturals, el dret o les ciències mèdiques, etc. També es pot escollir un programa interdisciplinari en arts liberals.
Tots aquests programes s’ofereixen en diverses facultats universitàries del país.
En gairebé tots els programes de llicenciatura, és necessari realitzar un curs en metodologia de recerca i una tesi
de llicenciatura. En acabar la llicenciatura, l’alumnat pot continuar els seus estudis accedint a un programa de
màster o bé començar a treballar en el seu camp d’estudi. Els programes de llicenciatura orientats a la recerca
acostumen a durar tres anys (180 crèdits).
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MÀSTER
L’objectiu principal dels programes de màster enfocats a la recerca és proporcionar els coneixements i les habilitats analítiques necessaris a nivell de graduat per poder realitzar una recerca independent, ja sigui en un camp
específic o en un camp multidisciplinari. Hi ha un ampli ventall de programes de màster per escollir:
— Els programes de màster acadèmic, que ofereixen capacitació avançada per a l’ocupació.
— Els programes de màster de recerca, en els quals es realitza recerca científica.
— Els programes de màster de capacitació de mestres, que preparen per ensenyar en tots els nivells de
l’educació secundària.
La durada mínima d’un programa de màster és d’un any (60 crèdits), però el màster de recerca i el màster de
capacitació per a mestres tenen una durada de dos anys (120 crèdits). Estudiar un doctorat suposa passar un
mínim de quatre anys realitzant una recerca original i preparant la tesi. Durant aquest temps, els candidats al
títol de doctor treballen en estreta coŀlaboració amb el seu supervisor. Un doctorat no és considerat pròpiament
com un estudi, sinó més aviat com una recerca seriosa i, per tant, els candidats per al grau de doctorat a Holanda sovint són empleats remunerats.
DOCTORAT
Tots els candidats al grau de doctor estan inscrits en una escola de graduats o en una escola de recerca. Les
escoles de recerca són associacions entre múltiples universitats i instituts de recerca, mentre que les escoles de
graduats estan organitzades dins de les mateixes universitats. Ambdues tipologies d’escoles ofereixen programes d’estudi personalitzats, càtedres, seminaris i conferències.
Una vegada aprovada la tesi per a la seva publicació, l’aspirant durà a terme la defensa pública de la seva recerca
i rebrà el grau de doctor. Un doctorat d’una universitat holandesa és molt valorat a causa dels seus alts estàndards acadèmics.

ASPECTES LEGISLATIUS DESTACATS
La Llei de 8 d’octubre de 1992 conté disposicions relatives a l’educació superior i a la recerca científica, per tal
d’enfortir la qualitat, la capacitat d’innovació, l’orientació social del sistema d’educació superior i la recerca científica. La Llei considera desitjable augmentar l’autonomia de les institucions i, per a això, s’hi revisa l’assignació
de poders del govern i de les institucions pertinents. Amb aquesta Llei es manifesta la voluntat que les relacions
administratives entre el Govern central i les institucions responsables siguin al més equilibrades possible.
La introducció dels estudis de llicenciatura de mestre en l’educació superior holandesa es va completar al
setembre de 2003. Això ha donat a l’educació superior una estructura de tres cicles, però la diferència d’orientació (HBO i WO) s’ha mantingut. El Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) també s’ha introduït en
l’educació superior holandesa.
D’altra banda, amb la introducció dels estudis de llicenciatura de màster, les autoritats holandeses es van adonar
de la importància d’un sistema d’acreditació com a garantia de qualitat de l’educació. La Llei d’acreditació (Wet
op de accreditatie) es va aprovar al juliol de 2002 i, aquell mateix any, es va crear l’Organització d’Acreditació
d’Holanda (Nederlandse Organisatie Accreditatie, NAO). Les primeres acreditacions es van dur a terme l’any
2003 i, dos anys més tard, es van homologar les acreditacions de l’educació holandesa i la de Flandes (la part
de Bèlgica de parla holandesa). A partir de llavors, la NAO va esdevenir el Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie (NVAO), l’organització responsable de l’acreditació dels programes d’educació superior. A Holanda,
l’acreditació té l’estatus de reconeixement del Govern.
La Llei de 10 de juliol de 2013 modifica la Llei d’educació superior i recerca científica i algunes altres lleis en
relació amb l’aplicació de diverses mesures per adaptar-se a una sèrie de propostes incloses en les polítiques de
l’agenda estratègica per a l’educació superior, recerca i ciència 2011-2015 «Qualitat en la diversitat».
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Suècia
Ensenyaments artístics professionals reglats a Suècia
De manera semblant que en el cas del sistema educatiu català, en el sistema educatiu suec existeixen diferents
processos d’establiment o construcció de currículums i plans d’estudi en relació amb els diferents ensenyaments artístics. Com veure’m tot seguit, això condiciona la distribució de les responsabilitats en les polítiques
educatives.
A Suècia, els ensenyaments es divideixen en els nivells educatius següents:
ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS. ESCOLA SECUNDÀRIA SUPERIOR I EDUCACIÓ D’ADULTS
Batxillerat o educació secundària superior o gymnasium
Programa vocacional
Artesania
Programa preparatori per a la universitat
Arts
Humanitats
Ciències socials
Educació d’adults o Vuxenutbildning
ESCOLES POPULARS O FOLKBILDNING
FORMACIÓ PROFESSIONAL O YRKESHÖGSKOLA (YH) I CURSOS D’ART I CULTURA
Formació professional politècnica o Yrkeshögskola (High Vocational Education)
Cursos d’art i cultura o Konst- och kulturutbildningar
ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS
Escola superior o Högskola
Universitat o Universitet
En relació amb els ensenyaments no universitaris, són el Parlament i el Govern suecs els responsables d’establir
els objectius i les directrius de la Llei d’educació, així com el currículum dels ensenyaments mitjans. No obstant
això, l’Agència Nacional per a l’Educació (Skolverket) és l’autoritat administrativa central que s’ocupa del sistema
públic suec d’educació obligatòria i de l’educació d’adults. Al capdavant de l’Agència Nacional per a l’Educació,
hi ha un director general i, amb la finalitat de reforçar la qualitat i l’acceptació per part de la societat, el Govern
nomena un Consell Assessor.
Si bé els municipis i les escoles són els principals organitzadors del sistema escolar i s’encarreguen d’assignar
recursos i donar forma a les activitats per tal que l’alumnat aconsegueixi els objectius nacionals, és l’Agència
Nacional per a l’Educació qui supervisa, dóna suport, en fa el seguiment i avalua l’escola, amb la finalitat de
millorar la qualitat de l’educació i els seus resultats. Així mateix, aquesta Agència s’ocupa de coordinar els principals responsables de l’activitat escolar: direcció de l’escola, líders escolars i mestres en l’educació preescolar,
l’educació secundària obligatòria i superior, així com l’educació d’adults.
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Quant al segon grup, les escoles superiors populars no estan vinculades al programa d’estudis elaborat per les
autoritats nacionals, sinó que elaboren els seus plans d’estudi. De fet, la majoria de les escoles secundàries són
propietat dels moviments populars i altres organitzacions i/o estan gestionades per aquests. Hi ha altres escoles
secundàries populars que són propietat de les regions / dels comtats o municipis, que també les gestionen.
L’escola secundària popular és un tipus d’escolarització amb un alt grau d’autonomia i independència. Alguns
dels seus marcs legals s’estableixen en l’Ordenança sobre les subvencions del Govern suec a l’educació d’adults
o en les condicions i directrius establertes pel Consell Nacional d’Educació d’Adults de Suècia pel que fa, per
exemple, a l’avaluació dels estudis. En cas contrari, cada escola popular i la seva direcció elaboren els seus propis
objectius de centre i són responsables del disseny i contingut dels estudis.
El Consell Nacional d’Educació d’Adults és designat pel Govern i el Parlament suecs per distribuir les subvencions nacionals a les escoles superiors populars i a les associacions d’estudi. També és l’encarregat de fer el
seguiment a les activitats de les escoles populars i avaluar-les, i en formen part la Federació Nacional d’Associacions d’Estudi, el Moviment Popular d’Escoles Superiors Populars (format per les escoles superiors populars
gestionades pels moviments populars i altres organitzacions) i l’Associació Sueca d’Autoritats Locals i Regionals
(SKL), que representa les escoles superiors populars sota la gestió dels consells provincials i les regions.
En relació amb el tercer grup, l’Agència per a la Formació Professional Superior (Myndigheten för yrkeshögskolan) és la responsable dels assumptes relacionats amb la formació politècnica a Suècia i s’encarrega de garantir
que aquesta formació respongui a les necessitats de l’àmbit laboral.
A més d’analitzar les necessitats socials de formació politècnica, l’Agència per a la Formació Professional Superior decideix sobre els programes d’estudis, en comprova i verifica la qualitat i els resultats, a més de gestionar
les subvencions públiques destinades a les escoles i institucions formatives o donar resposta als comentaris i
les queixes sobre el seu funcionament. A més, és responsable de les qüestions relatives a l’educació artística
i cultural fora de la formació politècnica. Aquesta Agència també s’ocupa de la coordinació d’una estructura
nacional per a la validació de l’educació i les habilitats professionals, i és el punt focal nacional per al MEC (Marc
Europeu de Qualificacions), que fa que sigui més fàcil comparar les qualificacions acadèmiques i professionals
dins de la UE.
La formació politècnica està impartida per moltes i diferents escoles distribuïdes arreu del país. Aquests centres
de formació poden ser gestionats, per exemple, per empreses de formació privades, per municipis o per universitats. No obstant això, tothom ha de tenir el permís de l’Autoritat de Ciències Aplicades per dur a terme la
formació politècnica.
En el cas del quart grup, tornen a ser el Parlament i el Govern suecs els responsables generals de l’educació
superior i la recerca, la qual cosa significa que aquests òrgans prenen decisions sobre els objectius, les directrius
i l’assignació de recursos. L’educació i la recerca són competència del Ministeri d’Educació i Recerca.
Des de l’1 de gener de 2013, l’Autoritat Sueca d’Educació Superior (Universitetskanslersämbetet) i el Consell
Suec d’Educació Superior (Universiets - och högskolerådet) són els organismes del Govern central que s’encarreguen de les qüestions relatives a l’educació superior. No obstant això, les universitats i els coŀlegis universitaris
continuen sent entitats independents de l’Estat i prenen les seves decisions sobre el contingut de l’oferta formativa, la ràtio o les qualificacions necessàries per a l’admissió dels estudiants, entre altres qüestions de rellevància.
El Consell Suec d’Educació Superior és el responsable dels assumptes d’admissió, la informació relativa als estudis universitaris, l’avaluació de títols estrangers i la cooperació internacional, entre d’altres. Per la seva part, l’Autoritat Sueca d’Educació Superior exerceix, principalment, una funció d’escrutini, i es responsabilitza d’analitzar
la qualitat de l’educació superior i concedir la facultat per atorgar títols. També és responsable de supervisar les
universitats i els coŀlegis universitaris, així com d’elaborar les estadístiques oficials.
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TIPOLOGIES DE CENTRES
L’ensenyament secundari superior es cursa en els instituts (Gymnasiet ) i també existeixen centres municipals
d’educació secundària/batxillerat per a adults. L’equivalent en la nostra formació professional de grau superior
s’estudia en una Yrkeskola i els estudis universitaris se segueixen en escoles superiors (Högskola) i universitats
(Universitet ).

LEGISLACIÓ
Des de juliol de 2011, regeix una nova Llei d’educació que s’està implantant gradualment i que ha suposat canvis
importants en l’organització de l’ensenyament, amb una nova escala de qualificació dels estudiants i amb una
distinció més clara entre programes preuniversitaris i programes professionals en acabar l’educació obligatòria.
El Ministeri d’Educació i Recerca, a través de la Llei d’educació aprovada pel Parlament (Riksdag), estableix el
marc legislatiu general amb els programes, els objectius i les directrius per a l’organització de l’educació preescolar, l’educació obligatòria i la no obligatòria. Els municipis, o els propietaris en el cas de les escoles de gestió
privada, juntament amb la direcció de les escoles, són els principals responsables de l’activitat escolar. La major
part dels centres escolars es financen amb recaptació municipal i més d’un 40 % del pressupost municipal es
destina a educació.

203

2.4

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA SUPERIOR
L’escola secundària superior o gymnasieskola no és obligatòria a Suècia, té una durada de tres anys i es divideix
en moltes opcions amb diferents enfocaments educatius o programes que, al seu temps, es distribueixen en
diverses orientacions. En aquest moment, hi ha 18 programes nacionals diferents, a més de programes i orientacions locals, tot i que la majoria d’escoles fan servir els programes nacionals. Els programes es classifiquen en
dues categories generals: preparatòria i professional. Tots els programes donen qualificació bàsica per assistir
a la universitat, però els programes preparatoris acostumen a estar millor orientats en el cas de voler obtenir
les diverses qualificacions requerides per accedir a determinats cursos i programes universitaris. Una mica més
de la meitat dels estudiants de secundària superior segueix un dels 13 programes d’orientació professional.
Aquests programes de tres anys han d’incloure un mínim de 15 setmanes de capacitació pràctica.
Els cursos que un estudiant realitza en funció de l’orientació del programa escollit es poden dividir en quatre
nivells: matèries bàsiques, assignatures específiques del programa, matèries d’orientació i assignatures seleccionades individualment. Les matèries bàsiques són les que tothom, sigui quin sigui el programa escollit, ha de
cursar i les específiques, les corresponents a cada programa concret. Les matèries d’orientació són les que l’estudiant escull en relació amb una orientació concreta i s’acostumen a dur a terme en cursos del segon i tercer any,
si bé en alguns casos es comencen a cursar abans. Finalment, les assignatures seleccionades individualment
són les que cada estudiant escull lliurement durant el segon i tercer any.

EL PROGRAMA D’ARTS AMB ORIENTACIÓ PROFESSIONAL DINS DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
SUPERIOR
Es tracta d’un programa dissenyat per als estudiants que volen treballar en professions relacionades amb la
cultura i l’art i/o per a persones a les quals els agrada la pintura, el cant, la fotografia, la dansa o el teatre. Segons
s’assenyala, aquest programa dóna l’oportunitat a l’alumnat de desenvolupar la capacitat creativa i els seus
talents en l’àmbit escollit, cosa que permet l’experimentació i interpretació de l’art i la cultura.
A més, aquest programa és preparatori per a la universitat. Una vegada obtingut el títol del programa artístic
cursat, existeix la possibilitat d’accedir a la universitat i seguir estudis relacionats amb les arts, les humanitats i
les ciències socials.

ESPECIALITATS DEL PROGRAMA D’ARTS
Les especialitats que es poden estudiar dins del programa d’arts de l’escola secundària són: imatge i disseny,
disseny tèxtil, estètica i mitjans, dansa, música i teatre.
Un cop acabats aquests estudis, es pot accedir directament al mercat de treball en sectors relacionats amb cada
especialitat, continuar la formació professional dins de l’educació postsecundària (com en el cas d’especialitats
com imatge i disseny o disseny tèxtil) o, fins i tot, accedir a estudis superiors perquè la majoria de les especialitats dins del programa d’art són preparatòries per a la universitat, com la de dansa o la de teatre, la d’estètica
i mitjans o l’especialitat en música, que proporciona una bona base per emprendre estudis universitaris o al
conservatori.
Algunes especialitzacions dins del programa d’arts, com és el cas del disseny tèxtil, comporten la realització
d’unes pràctiques en alguna empresa rellevant dins del sector.

204

MODELS EUROPEUS: HOLANDA I SUÈCIA

ASPECTES LEGISLATIUS DESTACATS
La nova Llei d’educació (2010: 800) s’aplica, en termes generals, des de l’1 de juliol de 2011. No obstant això,
al mateix temps que la nova Llei d’educació, s’apliquen excepcions per a certs grups d’alumnes, en l’àmbit
regional o en determinats àmbits de decisió en què les disposicions de l’anterior Llei d’educació de 1985 s’han
d’aplicar, encara, durant un període transitori.
Aquesta nova Llei d’educació és la columna vertebral de les polítiques educatives actuals del Govern suec. Per
això, es desenvolupen ordenances, reglaments i directrius. En aquest sentit, l’Agència Nacional per a l’Educació
(Skolverket) ofereix orientació legal a les escoles, a la seva direcció i al personal docent a l’hora d’elaborar la seva
planificació i les activitats diàries que s’hi inclouen. De tota manera, els responsables de fer una feina de qualitat
són, al capdavall, el municipi i l’escola.
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LES ESCOLES SUPERIORS POPULARS O FOLKBILDNINGSRÅDET
Hi ha 148 escoles superiors populars o centres d’educació d’adults independents a Suècia. Com ja s’ha esmentat
anteriorment, la majoria d’aquestes escoles són propietat dels moviments populars i d’altres organitzacions
sense ànim de lucre que en són, també, els gestors. Altres escoles superiors populars són propietat de les regions / dels comtats o municipis, que també s’encarreguen de gestionar-les.
La principal singularitat d’aquestes escoles superiors populars és l’entorn pedagògic, caracteritzat per uns estudis basats en l’experiència, uns grups d’estudi coherents i un ensenyament articulat entorn del debat i l’aprenentatge interdisciplinari. Cada escola superior popular pot decidir els cursos que ofereix i dissenyar lliurement
els seus estudis. Això significa que els cursos poden ser força diferents entre si, a més de la diversificació per la
durada, la periodicitat o altres especificitats: hi ha cursos d’un any, cursos curts, cursos d’estiu o cursos a distància i, dins d’alguns d’aquests grups, també s’estableixen diferents tipologies. Els cursos llargs, per exemple, són
dels tipus següents:
— Cursos generals, que funcionen com una alternativa a l’educació municipal d’adults. Corresponen a l’educació general obligatòria o a l’educació secundària superior.
— Cursos especials, que poden estar orientats cap a:
Àrees específiques d’interès (com la música, l’art, el medi ambient, etc.)
Professions (intèrpret de llenguatge de signes)
Grups (coŀlectius amb diferents tipus de discapacitat, d’immigrants, etc.)

ACCÉS
Les universitats populars estan obertes a totes les persones adultes majors de 18 anys. No hi ha requisits especials d’ingrés per als cursos generals a les escoles superiors populars i, en funció del nivell d’escolarització de l’aspirant, començarà per un nivell o per un altre. Els cursos més especialitzats, això no obstant, sí que tenen requisits
d’entrada en forma d’exàmens de coneixements o d’acreditació d’experiència laboral. L’ensenyament és gratuït,
però l’estudiant ha de pagar els llibres del curs, els materials i la manutenció o l’allotjament, donat el cas.
Els cursos generals de l’escola secundària popular donen accés als cursos d’educació superior i s’obté un certificat en el qual s’indica que l’estudiant té els coneixements equivalents als estudis de segon cicle. L’escola
secundària popular té el seu sistema d’avaluació i es proporciona una avaluació general de l’estudi per a un curs
d’un any.

L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA DINS DE LES ESCOLES SUPERIORS POPULARS
Els cursos relacionats amb l’educació artística en la universitat popular se centren en àmbits com l’art, la música,
la dansa, el teatre, el dibuix, l’escultura i el disseny.
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LA FORMACIÓ PROFESSIONAL SUPERIOR
La formació professional superior és una forma d’educació postsecundària que combina estudis teòrics i pràctics dissenyats en estreta coŀlaboració amb els sectors empresarials i de la indústria. Els programes que s’ofereixen estan pensats per satisfer les necessitats de mà d’obra del mercat laboral i afavorir que l’alumnat trobi un
lloc de treball. Per això, el contingut i l’orientació dels cursos poden variar en funció de les necessitats del mercat
laboral. Hi ha, aproximadament, 800 cursos de formació professional per triar després de l’educació secundària,
distribuïts al llarg de tot el país i en la majoria dels sectors industrials. Malgrat tot, el nombre més gran de programes es concentra en els camps de les finances i l’administració, juntament amb les vendes i les tecnologies de
fabricació. Altres àrees destacades són l’hostaleria i el turisme o la salut i l’agricultura. Els cursos estan gestionats
per diferents organitzacions, que són les responsables del disseny, la informació, l’admissió i l’avaluació.
Encara que alguns programes exigeixen el pagament d’una matrícula, la majoria són gratuïts. No obstant això,
és possible rebre ajut econòmic de la Junta Nacional de Suport a l’Estudi. Després de graduar-se d’un programa
de formació professional superior, els estudiants estan qualificats per accedir directament a un lloc de treball.
Si el programa dura un any, es pot obtenir un diploma d’escola universitària professional i, si la durada del
programa és de dos anys, s’aconsegueix un diploma d’escola universitària professional qualificada. La Llei d’educació, en aquest cas, exigeix un mínim del 25 % d’aprenentatge pràctic en l’àmbit laboral dins del programa i la
producció d’una tesi.
L’educació i la formació professional de grau superior es mesuren per crèdits. En els estudis a temps complet,
una setmana correspon a un crèdit. Un programa d’educació avançada o formació professional es mou entre
els 40 i els 120 crèdits. La majoria de programes, no obstant això, tenen una durada de dos anys, l’equivalent a
80 crèdits. Els crèdits YH no són els mateixos que els crèdits universitaris HVE. Un any d’estudis a temps complet
en un coŀlegi universitari equival a 60 crèdits d’educació superior.
La majoria dels programes inclouen períodes de pràctica, cosa que significa que el cos d’estudiants combina els
estudis teòrics amb les pràctiques en empreses. Aquests períodes pràctics constitueixen, aproximadament, el
25 % del contingut del programa. La capacitació en l’àmbit del treball dóna a l’alumnat l’oportunitat de conèixer més a fons la professió en què vol treballar. Al mateix temps, l’ocupador té l’oportunitat de contactar amb
potencials futurs empleats i a la inversa, i així es construeix una xarxa de contactes productiva. Les estadístiques
mostren que vuit de cada deu estudiants troben feina un any després d’haver finalitzat els seus estudis.
Dins la formació professional superior, existeixen les titulacions següents:
Diploma superior d’educació professional (Yrkeshögskoleexamen). El programa ha de comprendre un
mínim de 200 HVE-crèdits (un any d’estudis a temps complet).
Diploma d’educació avançada professional superior (Kvalificerad yrkeshögskoleexamen). El programa ha
de comprendre un mínim de 400 HVE-crèdits (dos anys d’estudis a temps complet).

ACCÉS
Hi ha certs requisits d’ingrés per inscriure’s en un programa de formació professional superior. Entre els requisits
d’entrada, s’hi compta el fet de tenir una formació prèvia equivalent a l’ensenyament secundari superior. No
obstant això, els reglaments són flexibles i, per exemple, als soŀlicitants procedents d’altres països se’ls dóna
l’oportunitat de demostrar els coneixements previs requerits per altres vies. A més, tant els requisits d’ingrés
com els procediments de selecció poden variar en funció dels diferents programes i cada escola de formació
s’encarrega del seu propi procés d’admissió.
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L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA EN ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SUPERIOR
Els programes relacionats amb l’educació artística dins de la formació professional superior són: orfebreria, daurat, música eclesiàstica, composició musical, animació creativa i comunicació visual - fotografia.
Es tracta de programes gratuïts d’un mínim de 300 crèdits (al voltant d’un any i mig a temps complet, com
és el cas del daurat) a un màxim de 500 crèdits (al voltant de dos anys i mig a temps complet, en el cas de les
formacions en música eclesiàstica o comunicació visual - fotografia). Tots possibiliten l’accés a la universitat.
Alguns són programes dissenyats en estreta coŀlaboració amb el sector industrial. Dins del programa d’orfebreria, que condueix a un títol professional qualificat, una quarta part de la formació es realitza en forma de
pràctiques en empreses. Un altre cas semblant és el del programa d’animació creativa, els mòduls del qual es
duen a terme en coŀlaboració amb una xarxa de socis del sector industrial i s’hi inclou el desenvolupament de
projectes reals.
Altres programes exigeixen requisits previs d’accés, com ara acreditar coneixements específics en l’especialitat
(parlem dels programes de música eclesiàstica i composició musical) i/o un mínim d’experiència laboral en
l’àmbit professional, en el cas del programa de comunicació visual - fotografia.
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CURSOS D’ARTS I CULTURA (KONST-OCH KULTURUTBILDNINGAR  )
Els cursos d’arts i cultura o Konst-och kulturutbildningar formen part d’un nou programa d’educació preparatori
superior a Suècia iniciat durant la tardor de 2015. Aquests cursos tenen una durada variable, que pot anar des
d’uns quants dies fins a diversos anys. Molts d’aquests cursos són preparatoris per a estudis de grau en les acadèmies de belles arts, música o arts escèniques. Altres cursos preparen per a l’accés directe a un lloc de treball
específic relacionat amb activitats professionals com el ball, el disseny o el teatre musical. També hi ha cursos
curts dissenyats per especialitzar-se, per exemple, en la preservació del patrimoni cultural i la promoció del
desenvolupament cultural.
Per obtenir un diploma d’aquest programa, l’alumnat ha d’adquirir els coneixements necessaris que li permetin
accedir als estudis d’educació superior, principalment en àrees de les ciències artístiques, humanístiques i socials. De fet, els cursos disponibles estan especialitzats en àrees com ara la dansa professional, la música, el teatre,
el cinema, les belles arts i la moda.
La formació consisteix en un curs o més que funcionen com a pont cap a la universitat. Si bé després de completar aquests cursos l’alumnat no obtindrà cap titulació, sí que rebrà un certificat que descriu el contingut de
la formació rebuda, així com els resultats obtinguts. Això s’aplica tant als cursos curts com als llargs.
Aquesta formació s’encarrega de desenvolupar el coneixement dels estudiants al voltant de diferents formes
d’expressió artística o sobre la societat contemporània i la història des de les perspectives artístiques, culturals i
comunicatives. La formació ha de donar als estudiants l’oportunitat de treballar de manera creativa i desenvolupar la seva capacitat per comunicar les seves idees, tant des d’un enfocament artístic com científic.
S’afavoreix el debat i la reflexió sobre el propi treball i el dels altres, així com el treball en grup i amb altres àrees
artístiques i de coneixement en què les arts tenen un paper destacat, com els estudis culturals, la història, les
llengües, el desenvolupament tecnològic i la comunicació. El cos estudiants té l’oportunitat de desenvolupar-hi
les seves capacitats de reflexió, comprensió i anàlisi.
Aquests cursos també paren atenció als problemes legals i ètics relatius a la llibertat d’expressió i als drets
d’autor en les activitats culturals i en la comunicació, així com al desenvolupament de l’esperit empresarial i de
negoci. Assumir la responsabilitat de la pròpia obra, gestionar i avaluar grans quantitats d’informació, examinar
les qüestions des de diferents perspectives, adquirir habilitats en l’ús de les eines digitals i els mitjans de comunicació, valorar les possibilitats d’ampliació i especialització dels coneixements també són objectius considerats
dins d’una formació que ha de servir com a preparació per a estudis artístics i científics en l’educació superior.

ORIENTACIONS DEL PROGRAMA D’ARTS I CULTURA
L’ART I EL DISSENY
Aquesta orientació aporta un ampli coneixement en l’àmbit de les arts i les seves aplicacions i possibilitats
combinatòries en la ràpida evolució de la cultura visual, així com de les tècniques de producció d’imatges
bidimensionals i tridimensionals. S’hi desenvolupa la capacitat per expressar-se i comunicar-se visualment, i per
experimentar, interpretar i reflexionar sobre les creacions visuals.
LA DANSA
Orientació que aprofundeix en el coneixement de la dansa, desenvolupa les habilitats per realitzar-se i comunicar-se a través d’aquesta i capacita per entendre-la com una expressió vinculada a diferents contextos socials
i culturals. Es posa l’accent en la relació entre les tècniques de ball, la creativitat, la posada en escena, i en com
la història i la dansa contemporània poden ser experimentades i interpretades des de diferents perspectives.
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LES ARTS I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Una orientació dissenyada per proporcionar un coneixement a fons sobre els mitjans digitals des d’una perspectiva artística. S’hi desenvolupa la capacitat per comunicar-se utilitzant eines digitals, i es posa el focus en el
treball amb el so, les imatges i les narratives. A més d’experimentar, interpretar i reflexionar sobre les creacions
digitals, es forma en l’ús i la creació de productes digitals i s’ofereix la possibilitat de centrar-se en algun dels
mitjans de comunicació digital.
LA MÚSICA
Pensada per centrar-se en una àrea concreta de la música, aquesta orientació també permet adquirir un bon
coneixement de la música en diferents èpoques i cultures. Els estudiants hi desenvolupen les seves capacitats
per a la interpretació musical i la creativitat artística.
EL TEATRE
En aquesta orientació, l’objectiu de la qual és endinsar-se en el coneixement del teatre, s’hi treballa la capacitat
per realitzar-se i comunicar-se mitjançant la posada en escena, així com la d’experimentar i interpretar les creacions i representacions teatrals proposades des de diferents punts de vista, tant pels altres estudiants com pels
professionals del sector.

ACCÉS
Les escoles que ofereixen aquests cursos són privades, però estan subjectes a la regulació estatal. Algunes
d’aquestes escoles reben fons públics i/o es beneficien de les beques per a estudiants, ja que les persones que
volen cursar un dels programes més llargs poden rebre algun tipus de beca o d’ajut financer. Les escoles proveïdores d’aquests cursos cobren despeses per la matriculació i els preus varien en funció de si els seus cursos
reben fons públics o no.
Tot i que cada escola organitza els requisits d’admissió als seus cursos, el requisit formal d’accés per a tots els
cursos és haver completat l’escola secundària o una formació equivalent, tot i que també s’hi pot accedir si
s’acrediten altres vies de formació. Sovint, també és necessari acreditar l’experiència laboral o fer audicions i
entrevistes. D’altra banda, molts programes requereixen uns coneixements especials que varien en funció dels
diferents tipus de formació.

LEGISLACIÓ PER AL PROGRAMA D’ARTS I CULTURA
Reglament (2013: 871) sobre els ajuts estatals per al programa d’arts i cultura.
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LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
Després de l’educació secundària superior o gymnasieskola, el cos d’estudiants es pot inscriure en una universitat amb la finalitat de rebre una educació superior. Els graus acadèmics generals són oferts per universitats
públiques i coŀlegis universitaris. A més dels títols acadèmics generals, el sistema d’educació superior a Suècia
també ofereix una sèrie de títols de formació professional en camps com l’enginyeria, el dret i la medicina.
Hi ha dos tipus d’institucions universitàries: escola superior o Högskola i universitat o Universitet. L’escola superior ofereix tots els estudis universitaris, excepte programes de recerca, mentre que les universitats ofereixen
tots els nivells de formació universitària. Hi ha tres universitats sueques entre les primeres cent del rànquing
acadèmic mundial: Karolinska Institute, Uppsala University i Stockholm University.

LEGISLACIÓ
Des de la tardor de 2011, l’educació superior és gratuïta només per als habitants de Suècia, la UE/EEE i els ciutadans suïssos.
L’1 de juliol de 2007, un nou sistema d’educació superior va entrar en vigor a Suècia. L’educació superior es va
dividir en tres nivells: nivell bàsic (grundnivå ), nivell avançat (avancerad nivå ) i nivell de doctorat (forskarnivå ).
També es van eliminar diversos títols professionals/vocacionals (yrkesexamina) i es van redefinir graus preexistents.
Els objectius de l’educació superior es regeixen en bona part per la Llei d’educació superior i l’Ordenança sobre
l’educació superior de Suècia. En aquests marcs legals es recull que tota l’educació a les universitats i els coŀlegis
universitaris s’ha de basar en principis científics. En aquest sentit, l’educació ha de proporcionar:
Coneixements i habilitats en les àrees corresponents.
Capacitat per realitzar avaluacions crítiques independents.
Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes.
Preparació de l’estudiant per a la vida professional.

REQUISITS GENERALS
Tots els cursos i programes d’estudi s’inclouen dins d’un dels tres cicles: primer, segon o tercer cicle. Totes les
titulacions s’inclouen, també, dins d’un d’aquests tres cicles. L’educació superior en el primer i segon cicle s’ofereix en forma de cursos, que es poden agrupar en programes d’acord amb diferents possibilitats d’elecció individual. Els mateixos estudiants poden combinar diferents cursos per obtenir un títol. Es requereix un programa
per a cada curs dins del primer i segon cicle, i un pla d’estudis per a cada programa d’estudis. El cicle educatiu, el
nombre de crèdits i els resultats de l’aprenentatge han de ser especificats per a cada curs. Suècia té un sistema
de crèdits o högskolepoäng : un curs de 40 setmanes correspon, en general, a 60 crèdits.
En les ordenances de qualificació, el Govern suec estableix quins títols poden ser atorgats, l’abast, els objectius,
així com els resultats d’aprenentatge previstos per a aquestes titulacions. En el sistema suec d’educació superior,
generalment no hi ha qualificacions intermèdies: totes les qualificacions es consideren finals, encara que existeix la possibilitat de fer un seguiment de l’estudiant.
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Hi ha tres categories de titulacions:
Títols generals
Títols en belles arts, arts aplicades i arts escèniques
Títols professionals
PRIMER CICLE
Diploma d’educació superior (Högskoleexamen). Requereix completar 120 crèdits i un projecte final de carrera.
Grau de llicenciatura (Kandidatexamen). Requereix 180 crèdits en una especialització que depèn de l’oferta de
cada institució d’educació superior. Cal realitzar com mínim 90 crèdits en aquesta especialitat i 15 s’han de fer
en relació amb una recerca en profunditat.
SEGON CICLE
Grau de mestre (Magisterexamen). Requereix completar 60 crèdits en una especialització definida per cada
institució de l’educació superior. Com a mínim 30 crèdits han de ser completats en el camp principal de l’estudi,
inclòs un projecte independent de 15 crèdits. A més, normalment, l’estudiant ha de subscriure un kandidatexamen o un grau professional de com a mínim 180 crèdits o un títol estranger equivalent.
Grau de màster (Masterexamen). Requereix completar 120 crèdits en una especialització definida per cada institució d’educació superior. Almenys 60 crèdits han de ser completats en el camp principal de l’estudi, inclòs un
projecte independent de com a mínim 30 crèdits. A més, en general, l’estudiant ha de subscriure un kandidatexamen o un títol professional de com a mínim 180 crèdits o un títol estranger equivalent.
TERCER CICLE
Les institucions d’educació superior decideixen quins temes poden oferir dins del tercer cicle. Per a cada tema
s’ha d’elaborar un protocol general. El pla d’estudis ha d’indicar l’organització dels estudis, l’admissió i els requisits d’accés, així com altres normes necessàries. Dins del tercer cicle s’ofereixen dos títols:
Grau de llicenciat (Licentiatexamen). Requereix almenys 120 crèdits, inclosa una tesi de com a mínim 60 crèdits.
Una institució d’educació superior també pot decidir que un títol de Licentiatexamen es pot concedir com un
grau intermedi cap al grau de doctor o doktorsexamen.
Grau de doctor (Doktorsexamen). Requereix 240 crèdits, inclosa una tesi d’almenys 120 crèdits. La tesi ha de ser
defensada públicament.

TITULACIONS EN BELLES ARTS, ARTS APLICADES I ARTS ESCÈNIQUES
Les titulacions relacionades amb les belles arts, les arts aplicades i les arts escèniques es poden obtenir durant
els tres cicles de la formació universitària. Dins del primer cicle es poden obtenir el diploma d’educació superior (Konst närlig högskoleexamen) i el grau de llicenciat en belles arts (Konstnarlig kandidatexamen). Dins
del segon cicle, es poden obtenir el grau de mestratge en belles arts (Konstnarlig magisterexa), que és de 60
crèdits, i el grau de màster de belles arts (Masterexamen Konstnarlig), que és de 120 crèdits. Dins del tercer cicle
s’atorguen dos títols: el grau de llicenciat (Licentiatexamen Konstnarlig) i el grau de doctor (Doktors examen).

212

MODELS EUROPEUS: HOLANDA I SUÈCIA

ELS TÍTOLS PROFESSIONALS
Els títols professionals s’atorguen en els camps de l’enginyeria, la salut, l’agricultura, el dret, l’educació, etc. Els
títols professionals es poden oferir dins del primer o el segon cicle. Llevat de poques excepcions, els requisits
generals d’ingrés a títols professionals són els mateixos que per a la qualificació general de primer cicle. Els programes que condueixen a les titulacions professionals poden variar la seva durada en funció del seu contingut,
i poden arribar a comportar més de dos cicles.

ASPECTES LEGISLATIUS DESTACATS
La Llei d’educació superior promulgada pel Parlament suec conté regulacions sobre l’activitat de les institucions
d’educació superior (IES). Aquesta legislació marc sovint es complementa amb les disposicions establertes en
l’Ordenança d’educació superior. En la Llei d’educació superior es dicten normes bàsiques sobre els cursos i
programes que ofereixen les institucions d’educació superior. Per exemple, s’hi estableixen les característiques
d’aquests cursos i programes en els diferents nivells. La Llei d’educació superior proporciona un marc per a l’organització i govern de les IES i estableix, entre altres condicions, que qualsevol institució d’educació superior ha
de tenir una junta de govern i un rector. Aquesta llei marc també disposa d’una normativa sobre els deures del
professorat i conté disposicions per garantir la participació de l’alumnat en els òrgans de govern. Les IES també
han de fomentar la igualtat d’oportunitats.
Pel que fa a l’Ordenança d’educació superior (establerta pel Govern i vinculada a les disposicions de la Llei
d’educació superior), estableix, per exemple, que els estudiants han de poder participar en les decisions que
afecten els cursos i programes. Conté normes sobre els requisits d’ingrés o la selecció de cursos i programes,
així com la designació del professorat i alumnat de doctorat. També inclou normes sobre els cursos i programes
d’estudi dels programes, graus i títols.
Els descriptors per a totes les titulacions estan continguts en l’annex 2 de l’Ordenança d’educació superior, els
annexos de les ordenances de la universitat sueca de ciències agrícoles i l’Ordenança del Coŀlegi de Defensa
Nacional Suec de Titulacions. Dins d’aquests paràmetres, les IES tenen una relativa llibertat per decidir sobre la
seva organització, assignació de recursos i oferta de cursos.
Finalment, el Parlament suec decideix sobre el finançament de les IES. Els recursos s’assignen a les institucions
per a la realització dels cursos i programes, sobre la base del nombre d’alumnes matriculats en cada cicle,
expressat en termes equivalents a temps complet i nombre de crèdits aconseguits (equivalents anuals de rendiment). Cada any, el Govern determina un límit de finançament de les institucions, en el qual s’estableix la
quantitat màxima que es pot pagar a cada IES.
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Administracions

2.5

L’objectiu d’aquest apartat és descriure les responsabilitats de les diferents administracions envers el sistema
educatiu i identificar quins òrgans són els encarregats de dur-les a terme.
Les funcions dels diferents organigrames i òrgans, així com l’adscripció de les seves funcions a uns departaments o a d’altres, acostumen a reflectir posicions relacionades amb les polítiques d’un govern determinat, que
poden patir una certa modificació amb els canvis polítics.
El que ens interessa en aquest apartat, però, és donar visibilitat a tota l’estructura de departaments, direccions,
subdireccions i altres organismes que tenen alguna funció quant al nostre objecte d’estudi. La gran disparitat
d’actors amb responsabilitats amb relació als ensenyaments artístics és un element afegit al sistema educatiu
català, com hem vist ja en altres capítols, que està conformat per dues estructures administratives paraŀleles.
Per un costat, el Departament d’Ensenyament és l’òrgan general responsable dels ensenyaments que formen
part de l’educació secundària postobligatòria, és a dir, el batxillerat, la formació professional, els ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny, els ensenyaments de grau professional de música i dansa i els ensenyaments artístics superiors.
En la propietat i gestió de molts dels equipaments educatius el paper de les adminsitracions de proximitat, com
les diputacions i, sobretot, els ajuntaments, és cabdal per completar l’ecosistema de l’oferta educativa.
Per altre costat, en l’àmbit dels estudis universitaris, el sistema d’administracions que actua sobre aquests ensenyaments està dirigit pel Departament d’Economia i Coneixement, i per les mateixes universitats.
Els sistemes administratius que actuen sobre el sistema educatiu català dels ensenyaments artístics estan vinculats a un sistema més ampli, els límits del qual es troben entre el marc europeu i el marc municipal, passant
pel marc estatal i l’autonòmic.
En aquest apartat, es fa una aproximació als diferents nivells administratius, tant amb relació al marc europeu,
estatal i autonòmic com al municipal. El capítol proposa aproximacions a l’organigrama de les administracions
implicades, prenent com a punt de partida la visibilització dels òrgans implicats en relació amb la gestió de
centres, l’avaluació o la docència i el professorat.
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ADMINISTRACIONS

MARC EUROPEU
Comissió
Europea

MARC ESTATAL

MARC AUTONÒMIC

MARC MUNICIPAL
Generalitat de
Catalunya

Ministeri
d’Educació,
Cultura i
Esport

Diputacions
Ajuntaments

GOVERN

ÀMBIT
LEGISLATIU
Departament
d’Economia i
Coneixement

Departament
d’Ensenyament

SISTEMA EDUCATIU

Consell
Superior
d’Avaluació +
Inspecció

AQU
Catalunya

Espais de
participació

Centres,
institucions i
equipaments
educatius

Universitats

PROFESSORAT /
ALUMNAT

Regidories
d’educació

Recerca

Serveis
Municipals de
Joventut

ÀMBIT
PROFESSIONAL

Departament
de Cultura
Departament
d’Empresa i
Ocupació

Secretaria
d’Universitats i
Recerca

SOC

(*) Les denominacions dels ens institucionals corresponen a les vigents l’any 2015.
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Panoràmica sobre les administracions
que tenen responsabilitats en relació amb el sistema educatiu
i universitari. Legislar, administrar i gestionar

LEGISLAR

MARC EUROPEU

MARC ESTATAL

MARC AUTONÒMIC

Parlament Europeu

Govern d’Espanya

Generalitat de Catalunya

Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport

Departament
d’Ensenyament

Departament
d’Economia
i Coneixement

Secretaria d’Estat
d’Educació, Formació
Professional i Universitats

Secretaria
Secretaria
General
de Polítiques
d’Ensenyament Educatives

Secretaria
General
d’Economia
i Coneixement

Consell
de la Unió Europea

ADMINISTRAR

Comissió Europea
Consell Europeu

GESTIONAR
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Secretaria
d’Universitats
i Recerca

ADMINISTRACIONS

Organigrama de les administracions amb competències
en l’ecosistema educatiu. Secretaries, direccions generals,
subdireccions i entitats autònomes
MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Secretaria d’Estat
d’Educació, Formació
Professional i Universitats

Direcció General d’Avaluació Subdirecció General
d’Ordenació Acadèmica
i Cooperació Territorial
Subdirecció General
d’Inspecció
Institut Nacional d’Avaluació
Educativa

Secretaria General
d’Universitats

Direcció General de Política
Universitària

Subdirecció General de Coordinació
Acadèmica i Règim Jurídic
Subdirecció General de Títols
i Reconeixement de Qualificacions
Subdirecció General de Formació
i Mobilitat del Professorat i Innovació
Docent
Subdirecció General de Beques i
d’Atenció a l’Estudiant, Orientació
i Inserció Professional

Direcció General
de Formació Professional

Institut Nacional
de les Qualificacions

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Secretaria General
d’Ensenyament

Direcció General del
Professorat i Personal
de Centres Públics

Servei de Selecció i Avaluació
del Personal Docent

Direcció General
de Centres Públics
Direcció General de Centres
Concertats i Centres Privats
Secretaria
de Polítiques Educatives

Direcció General d’Educació
Secundària Obligatòria
i Batxillerat
Direcció General de
Formació Professional
Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial

Institut Català de les
Qualificacions Professionals

Direcció General d’Atenció
a la Família i Comunitat
Educativa
Subdirecció General
de la Inspecció d’Educació
Secretaria del Consell
Escolar de Catalunya
Secretaria del Consell
Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu
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DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
Direcció General
de Política i Promoció
Econòmica

Institut d’Estadística
de Catalunya
Secretaria General
d’Economia i Coneixement
Secretaria d’Universitats
i Recerca

Subdirecció General de Gestió
Econòmica i Administrativa en
l’Àmbit d’Universitats i Recerca
Direcció General d’Universitats
Secretaria General del Consell
Interuniversitari de Catalunya
Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de
Catalunya
Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Secretaria General
d’Empresa i Ocupació

Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya

Secretaria d’Ocupació
i Relacions Laborals

Servei Públic d’Ocupació
i Relacions Laborals

Secretaria d’Empresa
i Competitivitat

Àrea d’Emprenedoria
i Formació
Acció Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa
Consorci de Comerç,
Artesania i Moda
de Catalunya
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Oficina d’Accés a la Universitat

ADMINISTRACIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA
Secretaria General
de Cultura

Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural (OSIC)

Direcció General
de Creació i Empreses
Culturals

Subdirecció General
de Promoció Cultural

Xarxa Pública de Centres
i Espais d’Arts Visuals
de Catalunya
Sistema Públic d’Equipaments
Escènics i Musicals
de Catalunya (SPEEM)
Àrea de Difusió i Cooperació
Artístiques

Institut Català de les
Empreses Culturals (ICEC)

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Direcció General
de Joventut

Oficina Jove de Treball
Sala d’Art Jove
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Administracions responsables de l’ordenació del sistema educatiu
COMISSIÓ
EUROPEA
Direcció General
d’Educació i Cultura

GOVERN ESPANYOL
Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport

La Comissió Europea és l’òrgan executiu de la Unió Europea
(UE). Representa els interessos de la UE en el seu conjunt, i
no de cap país concret. Proposa la legislació, vetlla pel seu
compliment un cop aprovada, i fixa objectius i prioritats que
desplega a través de les seves agències i Direccions generals.
En aquest cas, la Direcció General d’Educació i Cultura.
És l’òrgan que administra la política del Govern en matèria educativa, de formació professional i d’universitats. Així
mateix, és responsable de l’ordenació, avaluació i innovació
dels ensenyaments que integren el sistema educatiu espanyol. També s’encarrega del desenvolupament i la difusió de
les orientacions educatives en l’àmbit dels ensenyaments
artístics, i de la direcció de la política del personal docent.

Secretaria d’Estat
d’Educació, Formació
Professional
i Universitats

Etiquetes
Ordenació dels
ensenyaments
Centres educatius,
infraestructures i altres
equipaments
Comunitat educativa

És l’òrgan que exerceix les funcions que
delega el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport en matèria educativa, de formació
professional i d’universitats.

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament
d’Ensenyament

És l’òrgan que administra la política educativa en l’àmbit de
l’ensenyament no universitari.

Secretaria General
d’Ensenyament

Secretaria de Polítiques
Educatives

Departament d’Economia
i Coneixement

Secretaria d’Universitats
i Recerca

Centres educatius,
infraestructures i altres
equipaments
Comunitat educativa

És l’òrgan que elabora propostes en matèria
d’ordenació del sistema educatiu no universitari, executa les competències del Departament d’Ensenyament en relació amb
l’expedició dels títols acadèmics i exerceix
la direcció de la Inspecció d’Educació.

És l’òrgan que administra la política educativa en l’àmbit de
l’ensenyament universitari.

Secretaria General
d’Economia
i Coneixement
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És l’òrgan que exerceix les funcions que
delega el Departament d’Ensenyament en
relació amb la política educativa en l’àmbit
de l’ensenyament no universitari.

Etiquetes
Ordenació dels
ensenyaments

És l’òrgan que exerceix les funcions que
delega el Departament d’Economia i Coneixement en relació amb la política educativa
en l’àmbit de l’ensenyament universitari.
És l’òrgan que planifica, dirigeix i desenvolupa les polítiques en matèria d’universitats
i recerca.

Etiquetes
Ordenació dels
ensenyaments
Centres educatius,
infraestructures i altres
equipaments
Comunitat educativa

ADMINISTRACIONS

Funcions de les direccions generals i subdireccions amb responsabilitats
sobre nivells educatius i aspectes de continguts curriculars
MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport

És l’òrgan responsable de l’ordenació acadèmica bàsica dels
ensenyaments no universitaris i la promoció de les normes
relacionades amb els sistemes d’accés i procediments d’admissió a la universitat. També s’encarrega de l’establiment de
les directrius per a l’expedició de títols oficials i la gestió dels
registres de títols no universitaris; coordina les polítiques
d’avaluació general del sistema educatiu, i elabora documents de suport al professorat.

Subdirecció General
d’Ordenació Acadèmica

Direcció General
de Formació Professional

Direcció General
de Política Universitària

Avaluació

És l’òrgan responsable de l’ordenació acadèmica bàsica dels ensenyaments no universitaris i la promoció de les normes relacionades
amb els sistemes d’accés i procediments
d’admissió a la universitat. També estableix les
directrius per a l’expedició de títols oficials i
gestiona els registres de títols no universitaris.

És l’organ responsable de l’ordenació acadèmica bàsica dels
ensenyaments de formació professional en el sistema educatiu, l’establiment dels títols de formació professional i cursos d’especialització. També coordina la política del personal
docent i s’encarrega del manteniment del Catàleg Nacional
de Qualificacions Professionals.

Institut Nacional
de les Qualificacions

Etiquetes
Comunitat educativa

És l’òrgan responsable de l’elaboració i el manteniment actualitzat del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals. També elabora
instruments per a l’avaluació i acreditació de
les competències professionals adquirides.

És l’òrgan responsable de l’ordenació dels ensenyaments
universitaris, així com la preparació de les normes en relació
amb l’accés i l’admissió a la universitat. També s’encarrega
del desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’impuls per a l’adaptació dels títols universitaris. Així
mateix, estableix les condicions i els requisits per a la verificació i acreditació de títols universitaris per inscriure’ls en el
registre, l’acreditació del professorat universitari i l’ordenació
de les estructures de gestió i infraestructures universitàries.

Subdirecció General de
Coordinació Acadèmica i
Règim Jurídic

És l’òrgan responsable de l’ordenació dels
ensenyaments universitaris, així com de la preparació de les normes en relació amb l’accés
i l’admissió a la universitat. També s’encarrega del desenvolupament de l’Espai Europeu
d’Educació Superior i l’impuls per a l’adaptació
dels títols universitaris. Així mateix, estableix
les condicions i els requisits per a la verificació
i acreditació de títols universitaris per a la seva
inscripció en el registre.

Subdirecció General de
Títols i Reconeixement
de Qualificacions

És l’òrgan que s’encarrega de l’establiment de
les directrius per a l’expedició de títols oficials,
la seva inscripció en el registre i la seva gestió.

Etiquetes
Comunitat educativa

Etiquetes
Connexió amb el món
professional
Avaluació
Etiquetes
Centres educatius
Comunitat educativa
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DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
SECRETARIA DE POLÍTIQUES EDUCATIVES
Direcció General
d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat

És l’òrgan que ordena i organitza el currículum de l’educació
secundària obligatòria i el batxillerat, entre d’altres. Determina
les competències bàsiques de les diferents àrees i nivells educatius i defineix els criteris d’organització dels centres educatius que són titularitat del Departament d’Ensenyament.

Etiquetes
Centres educatius,
infraestructures i altres
equipaments

Direcció General de
Formació Professional
Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial

És l’òrgan que ordena i organitza el currículum de la formació
professional inicial i dels ensenyaments artístics, entre d’altres.
També impulsa i avalua projectes de millora dels processos
d’ensenyament i aprenentatge dels centres que imparteixen
aquests ensenyaments, i defineix la formació del professorat.

Etiquetes
Centres educatius,
infraestructures i altres
equipaments

Institut Català
de les Qualificacions
Professionals

És l’òrgan que defineix les qualificacions professionals a Catalunya. Impulsa la interrelació entre el sistema integrat de
qualificacions i formació professional i l’àmbit de les relacions
laborals. Les seves funcions seran assumides per la futura
Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals.

SECRETARIA GENERAL D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
Direcció General
d’Universitats

És l’òrgan que elabora, proposa, fa el seguiment i executa la
programació universitària de Catalunya. Així mateix, consolida l’adaptació de les universitats catalanes a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, fomenta la participació de les universitats en els programes de formació i mobilitat i promou la
millora de les polítiques del personal docent i investigador. Fa
el seguiment dels resultats de les universitats catalanes i dels
centres adscrits.

Universitats i AQU

Proposen noves titulacions i AQU les avalua.
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Comunitat educativa

ADMINISTRACIONS

Òrgans administratius amb responsabilitats
sobre la gestió de centres
SECRETARIA GENERAL D’ENSENYAMENT
Direcció General
de Política Universitària

És l’òrgan responsable de l’ordenació dels ensenyaments universitaris, així com de la preparació de les normes en relació
amb l’accés i l’admissió a la universitat. També s’encarrega del
desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior i de
l’impuls per a l’adaptació dels títols universitaris. Així mateix,
estableix les condicions i els requisits per a la verificació i
acreditació de títols universitaris per a la seva inscripció en el
registre, l’acreditació del professorat universitari i l’ordenació
de les estructures de gestió i infraestructures universitàries.

Direcció General
de Centres Públics

És l’òrgan que dirigeix, coordina i supervisa el règim administratiu i econòmic dels centres públics en l’àmbit de l’ensenyament no universitari. També coordina el manteniment i els
equipaments d’aquests centres.

Direcció General
de Centres Concertats
i Centres Privats

És l’òrgan que coordina i supervisa el règim administratiu dels
centres privats i concertats en l’àmbit de l’ensenyament no
universitari. Així mateix, coordina el règim econòmic dels centres privats concertats.

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments

SECRETARIA DE POLÍTIQUES EDUCATIVES
Direcció General
d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat

És l’òrgan que ordena i organitza el currículum de l’educació
secundària obligatòria i el batxillerat, entre d’altres. Determina les competències bàsiques de les diferents àrees i dels
nivells educatius. També defineix els criteris de l’organització
dels centres educatius que són titularitat del Departament
d’Ensenyament.

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments

Direcció General de
Formació Professional
Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial

És l’òrgan que ordena i organitza el currículum de la formació
professional inicial i dels ensenyaments artístics, entre d’altres.
També impulsa i avalua projectes de millora dels processos
d’ensenyament i aprenentatge dels centres que imparteixen
aquests ensenyaments, i defineix la formació del professorat.

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments

Subdirecció General de
la Inspecció d’Educació

És l’òrgan que s’encarrega de la supervisió i avaluació dels
centres i serveis educatius, i controla l’assoliment dels objectius definits en els projectes educatius i en els plans d’actuació. També avalua la funció docent i la funció directiva.

Etiquetes
Comunitat educativa

AJUNTAMENTS
Regidories d’Educació

Comunitat educativa

Avaluació

La titularitat i la gestió de molts equipaments educatius es
realitza des de les Regidories d’Educació, sovint amb el suport
de la Diputació corresponent.
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Òrgans administratius que tenen responsabilitats
en relació amb el personal docent i l’alumnat
SECRETARIA D’ESTAT D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I UNIVERSITATS
És l’òrgan responsable de l’ordenació acadèmica bàsica dels
ensenyaments no universitaris i de la promoció de les normes relacionades amb els sistemes d’accés i procediments
d’admissió a la universitat. També s’encarrega de l’establiment
de les directrius per a l’expedició de títols oficials i la gestió
dels registres de títols no universitaris. També coordina les
polítiques d’avaluació general del sistema educatiu i elabora
documents de suport al professorat.

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments

Direcció General de
Formació Professional

És l’òrgan responsable de l’ordenació dels ensenyaments universitaris, així com de la preparació de les normes en relació
amb l’accés i l’admissió a la universitat. També s’encarrega del
desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior i de
l’impuls per a l’adaptació dels títols universitaris. Així mateix,
estableix les condicions i els requisits per a la verificació i
acreditació de títols universitaris per a la seva inscripció en el
registre, l’acreditació del professorat universitari i l’ordenació
de les estructures de gestió i infraestructures universitàries.

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments

Direcció General
de Política Universitària

És l’òrgan que coordina i supervisa el règim administratiu dels
centres privats i concertats en l’àmbit de l’ensenyament no
universitari. Així mateix, coordina el règim econòmic dels centres privats concertats.

Subdirecció General de
Formació i Mobilitat del
Professorat i Innovació
Docent

És l’òrgan que dissenya i gestiona els programes de prèstecs universitaris dirigits a estudiants, acredita el professorat
universitari i fomenta i promociona la qualitat de l’activitat
docent.

Direcció General
d’Avaluació i Cooperació
Territorial

Avaluació

SECRETARIA DE POLÍTIQUES EDUCATIVES
Direcció General del
Professorat i Personal
de Centres Públics

És l’òrgan que aplica polítiques en matèria del personal
docent dels centres públics en l’àmbit de l’ensenyament no
universitari.

Servei de Selecció i
Avaluació del Personal
Docent

És l’òrgan que dissenya els processos de selecció, avaluació i
promoció del personal docent dels centres públics en l’àmbit
de l’ensenyament no universitari.

Direcció General de
Formació Professional
Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial

És l’òrgan que ordena i organitza el currículum de la formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial (ensenyaments artístics), entre d’altres. També impulsa i
avalua projectes de millora dels processos d’ensenyament i
aprenentatge dels centres que imparteixen aquests ensenyaments, i defineix la formació del professorat.

Direcció General
d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa

És l’òrgan que impulsa i coordina la comunicació escolar i la
comunitat educativa, i dirigeix la interlocució i l’atenció ordinària de les famílies i de la comunitat escolar.

Subdirecció General de
la Inspecció d’Educació

És l’òrgan que s’encarrega de la supervisió i avaluació dels
centres i serveis educatius, i controla l’assoliment dels objectius definits en els projectes educatius i en els plans d’actuació. També avalua la funció docent i la funció directiva.
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Etiquetes
Avaluació

Etiquetes
Centres educatius,
infraestructures i altres
equipaments
Avaluació

ADMINISTRACIONS

SECRETARIA GENERAL D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
Direcció General
d’Universitats

És l’òrgan que elabora, proposa, fa el seguiment i executa la
programació universitària de Catalunya. Així mateix, consolida l’adaptació de les universitats catalanes a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, fomenta la participació de les universitats en els programes de formació i mobilitat i promou la
millora de les polítiques del personal docent i investigador. Fa
el seguiment dels resultats de les universitats catalanes i dels
centres adscrits.

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments

Direcció General
de Recerca

És l’òrgan que desenvolupa les funcions que li són assignades en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya. Promou
els centres de recerca científica i tècnica, fa el seguiment de
les estructures de recerca vinculades al Departament d’Economia i Coneixement, planifica la formació i el desenvolupament professional del personal investigador i proposa normatives, programes i convenis en matèria de recerca.

Etiquetes
Recerca

Oficina d’Accés
a la Universitat

És l’òrgan que té la funció de coordinar i organitzar les proves d’accés a la universitat. També duu a terme les tasques
de promoció dels estudis universitaris del sistema universitari
català tant a Catalunya com a la resta de l’Estat.

Servei
d’Acompanyament
del Reconeixement
Universitari

En virtut d’un conveni signat el 15 de gener de 2010 entre la
Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Educació, l’Obra Social
“la Caixa” i l’Associació Atlàntida, Catalunya ofereix a les persones amb titulacions universitàries estrangeres orientació i
assessorament en els processos de reconeixement de la seva
qualificació professional i acadèmica.
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Administracions responsables d’impulsar la recerca i donar-hi suport
Direcció General
de Recerca

És l’òrgan que desenvolupa les funcions que li són assignades en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya. Promou
els centres de recerca científica i tècnica, fa el seguiment de
les estructures de recerca vinculades al Departament d’Economia i Coneixement, planifica la formació i el desenvolupament professional del personal investigador i proposa normatives, programes i convenis en matèria de recerca.

Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris
i de Recerca

Entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat.
És un instrument per donar servei i suport a les persones i
a les institucions que constitueixen el sistema universitari
i de recerca de Catalunya. Executa programes de beques,
préstecs, subvencions i altres activitats de foment de l’estudi
universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació
tecnològica a Catalunya.

Institució CERCA Centres
de Recerca de Catalunya

És el mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya
per al seguiment, el suport i la facilitació de l’activitat dels
centres de recerca del sistema CERCA. Constituïda com a
fundació, el seu objectiu és donar resposta als compromisos
formulats al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. El
seu model ha assolit nivells d’exceŀlència científica en diverses
àrees. Cal destacar que no hi cap centre de recerca vinculat
als ensenyaments artístics.

Comissió de Recerca
i Transferència de
Coneixement del Consell
Interuniversitari de
Catalunya

Comissió del consell universitari encarregada de vetllar per
la qualitat de la recerca i la seva adaptació a l’Espai Europeu,
entre altres tasques.

Comissió
Interdepartamental
de Recerca i Innovació

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI)
és un òrgan coŀlegiat adscrit al Departament competent en
matèria de recerca i innovació. La CIRI té per objecte elaborar,
definir i coordinar les estratègies i polítiques del Govern de la
Generalitat en matèria de recerca i innovació.
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Etiquetes
Comunitat educativa

ADMINISTRACIONS

Administracions i òrgans amb responsabilitats
entorn de l’ocupació i la relació amb el món laboral
Institut Nacional
de les Qualificacions

És l’òrgan responsable de l’elaboració i el manteniment actualitzat del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
També elabora instruments per a l’avaluació i acreditació de
les competències professionals adquirides.

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments
Avaluació

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ (selecció)
És l’òrgan que administra la política en relació amb la indústria, la innovació, la internacionalització de l’empresa catalana, la intermediació laboral i l’ocupació, i la formació ocupacional
i contínua.
Secretaria General
d’Empresa i Ocupació

És l’òrgan que exerceix les funcions delegades pel Departament d’Empresa i Ocupació en relació amb la política en
matèria de relacions laborals, inspecció de treball i ocupació.

Secretaria d’Ocupació
i Relacions Laborals

És l’òrgan que planifica i dirigeix les polítiques en matèria
de relacions laborals, inspecció de treball i ocupació, i fa el
seguiment de l’execució de les línies d’actuació en la matèria.
També dirigeix i coordina les unitats orgàniques que en depenen, així com la direcció estratègica del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).

Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya

És l’òrgan que ordena, planifica, programa i executa les accions
ocupacionals derivades de les polítiques actives d’ocupació, i
en fa el seguiment i control. També gestiona els programes
de formació professional ocupacional i contínua, i garanteix
la coordinació amb la formació professional reglada.

Secretaria d’Empresa
i Competitivitat

És l’òrgan que impulsa i promou iniciatives en l’àmbit de l’empresa que siguin d’interès per a la competitivitat de l’economia catalana.

Àrea d’Emprenedoria
i Formació

És l’òrgan que planifica i dissenya els plans i programes de difusió per a la consolidació de la cultura i el foment de l’esperit
emprenedor i l’autoocupació a Catalunya. Elabora les eines i
els instruments per a la promoció de la creació d’empreses.

Consell de Treball,
Econòmic i Social
de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens
de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de
les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament
del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Fou creat en virtut de la Llei 3/1997, de 16 de maig, i
constituït al mes de març de 2002. La Llei 7/2005, de 8 de juny,
deroga l’antiga i n’estableix una nova regulació, desenvolupada reglamentàriament pel Decret 43/2007, de 20 de febrer.

Acció Agència
per a la Competitivitat
de l’Empresa

Entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat.
Agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana,
especialitzada en el foment de la innovació i internacionalització empresarial. Recull l’experiència i el coneixement de
les trajectòries del Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM) i del Consorci de Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA).
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DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Institut Català
de les Qualificacions
Professionals

És l’òrgan que defineix les qualificacions professionals en
l’àmbit de Catalunya. Impulsa la interrelació entre el sistema
integrat de qualificacions i formació professional i l’àmbit de
les relacions laborals.

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments

Consell Català de
Formació Professional

És l’òrgan de consulta i assessorament en matèria de formació
professional, amb caràcter no vinculant, amb la participació
de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional.
Promou la coŀlaboració de les empreses, especialment pel
que fa a la formació de centres de treball, la informació i orientació professional, el seguiment i l’avaluació del Pla General
de la Formació Professional de Catalunya. És complementari
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i del
Consell Escolar de Catalunya.

Etiquetes
Governança i participació

DEPARTAMENT DE CULTURA (selecció)
És l’òrgan que administra la política en matèria de cultura. És responsable de la promoció,
cooperació i difusió cultural, i de la gestió del patrimoni cultural. Actua, també, sobre les
indústries i els equipaments culturals.
Secretaria General
de Cultura

És l’òrgan que exerceix les funcions delegades pel Departament de Cultura amb relació a la política d’àmbit cultural.

Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural (OSIC)

Entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat.
S’encarrega d’aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts en matèria cultural. Tramita i resol els procediments
de concessió d’ajuts en el sector cultural.

Direcció General
de Creació i Empreses
Culturals

És l’òrgan que té per funció impulsar les polítiques públiques
en els àmbits de creació, producció i difusió de les arts escèniques, visuals, musicals, cinematogràfiques i literàries, les seves
infraestructures i les xarxes territorials, la cultura digital i les
empreses i mercats culturals.

Subdirecció General
de Promoció Cultural

És l’òrgan que impulsa i dirigeix les actuacions de la Direcció
General en matèria d’equipaments culturals. També defineix
els serveis d’economies d’escala necessaris de suport a l’activitat artística municipal i local, les programacions artístiques
estables i els actes d’interès supralocal com els festivals.

Xarxa Pública de Centres
i Espais d’Arts Visuals
de Catalunya

És el conjunt organitzat d’entitats, públiques i privades, titulars de centres i espais d’arts visuals, d’entitats privades que
impulsen activitats d’arts visuals d’interès públic i d’ens locals
que promouen programacions d’arts visuals.

Sistema Públic
d’Equipaments Escènics
i Musicals de Catalunya

És una xarxa integrada per teatres i auditoris de tot el territori, creada amb l’objectiu de consolidar l’activitat cultural als
municipis catalans i de distribuir-la homogèniament. Significa un impuls al panorama escenicomusical de Catalunya i
una oportunitat de desenvolupament del sector privat de les
arts escèniques i musicals, i de creixement del teixit empresarial que opera en aquest sector.

228

ADMINISTRACIONS

Àrea de Difusió
i Cooperació Artística

És l’òrgan que promou els continguts artístics professionals
d’arts escèniques, música i arts visuals del sistema de difusió
de les arts a Catalunya, en coordinació amb la resta d’administracions i agents del sector, en especial els ajuntaments, i els
seus teatres i les sales d’exposicions.

Institut Català de les
Empreses Culturals

És l’òrgan que impulsa el desenvolupament del talent cultural
i de les empreses i entitats que el despleguen, i dóna suport a
la creació i a llur producció i difusió. També interactua amb els
sectors i agents vinculats a la creació cultural i a les empreses
culturals, amb l’establiment i la gestió de programes orientats
a la prestació de suport tècnic i al foment de l’activitat econòmica i ocupacional en l’àmbit de la cultura.

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
És l’òrgan que elabora i proposa les directrius sobre política juvenil. Impulsa, coordina i fa
el seguiment del Pla Nacional de la Joventut. Coordina les actuacions del Departament en
matèria de joventut en el territori.
Oficina Jove de Treball

És un servei de la Direcció General de Joventut, pensat per
facilitar l’accés dels joves al món del treball, aconseguir la seva
inserció laboral i vetllar per les seves condicions. El servei està
destinat a joves menors de 35 anys.

Sala d’Art Jove

És un espai de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l’art emergent. Ofereix
un entorn per a l’experimentació artística i la investigació, així
com un seguit de dinàmiques de formació que s’adrecen tant
a joves creadors i estudiants com a públic en general.

MARC MUNICIPAL (selecció)
Barcelona Activa

Integrada en la gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, és
l’organització responsable d’impulsar el desenvolupament
econòmic de la ciutat. Dissenya i executa polítiques d’ocupació per a tota la ciutadania i afavoreix el desenvolupament
d’una economia diversificada i de proximitat.
Impulsa l’activitat econòmica de Barcelona i el seu àmbit d’influència donant suport a les polítiques d’ocupació, la iniciativa emprenedora i les empreses, alhora que promociona la
ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics en clau
de proximitat al territori.

Fundació BCN Formació
Professional

És una organització de naturalesa privada impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitat de servei social i sense ànim de lucre. La seva missió és participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat, a partir del foment de
la relació entre la formació professional de la ciutat i l’entorn
productiu de l’àrea metropolitana. Potencia una formació
professional adequada i compatible amb les necessitats del
sistema productiu i facilita la transició al món del treball i la
plena integració del cos d’estudiants, mitjançant la realització
i gestió de projectes i l’execució d’accions específiques adreçades a les empreses i als centres de formació.
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Servei Municipal
d’Ocupació de Girona

És un servei públic de l’Àrea de Promoció i Ocupació de l’Ajuntament de Girona, adreçat a la promoció de la inserció laboral.
Ofereix una atenció integral a les persones i a les empreses en
matèria d’ocupació i de formació, i actua com a agent intermediari en el mercat de treball, atenent les demandes de les
persones en situació d’atur.

Institut Municipal
d’Ocupació Salvador
Seguí

És un organisme autònom de l’Ajuntament de Lleida que té
per missió la millora de l’ocupabilitat de les persones i de les
empreses. Es troba adscrit a la Regidoria de Promoció Econòmica i Treball de l’Ajuntament. L’àmbit territorial d’actuació és
la ciutat de Lleida i el seu entorn d’influència socioeconòmica,
amb la promoció de la signatura d’acords i convenis amb les
entitats locals i administracions corresponents.

Servei Municipal
El Servei Municipal d’Ocupació treballa per oferir a la ciutad’Ocupació de Tarragona dania la formació necessària per tal de millorar la seva situació laboral, facilitar-ne la inserció o bé augmentar el seu
perfil professional. Amb aquesta finalitat, es treballa per dur
a terme el màxim nombre de projectes, ja siguin programes
de formació-treball, formació, assessorament, transició escola-treball, etc.
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Administracions i organismes independents relacionats
amb la millora de la qualitat
Registre Europeu
d’Agències de Qualitat
Universitària (EQAR)

Fundat en el procés de Bolonya. El seu objectiu és la promoció dels estàndards i les directrius per a l’assegurament de
la qualitat (ESG), a partir de la transparència en l’àmbit de la
garantia de la qualitat. Posa a disposicio dels usuaris un registre de títols i universitats aportats per les diferents agències
de qualitat que operen a l’Espai Europeu d’Educació (EEES).

Associació Europea de
Garantia de Qualitat
en l’Educació Superior
(ENQA)

Organisme que forma part de l’EQAR. La seva missió és
contribuir significativament a la millora de la qualitat dels
ensenyaments superiors i actuar com a força principal per al
desenvolupament de la garantia de qualitat en els països que
formen part del procés de Bolonya. Aquesta tasca es desenvolupa facilitant la cooperació entre agències i la disseminació de la informació i coneixements per a la difusió d’aquelles
bones pràctiques que garanteixin l’assoliment dels objectius
de qualitat.

Xarxa Internacional
d’Organismes per a
l’Assegurament de la
Qualitat en l’Educació
Superior (INQAAHE)

Agrupació d’agències de qualitat internacionals que treballen
en relació a l’educació. Està formada per diverses institucions
vinculades a l’educació superior, amb l’objectiu de millorar
la qualitat en aquesta matèria a escala internacional. L’AQU
Catalunya és membre d’aquesta xarxa i n’està exercint el
secretariat durant el període 2013-2018.

Oficina Estadística de la
Unió Europea (Eurostat)

L’objectiu d’aquest organisme és proporcionar dades sobre
els països membres de la Unió Europea i harmonitzar els
mètodes estadístics.

Organització per a
la Cooperació i el
Desenvolupament
Econòmic (OCDE)

Formada per països que es regeixen per la democràcia participativa i l’economia de mercat. És un fòrum on els governs
poden comparar les seves experiències, cercar respostes a
problemes comuns, identificar les millors pràctiques i treballar per coordinar les seves polítiques econòmiques i socials.
Organisme impulsor del programa PISA (Programme for
International Student Assessment), que proveeix de dades
sobre els coneixements i les habilitats de l’alumnat i els resultats dels sistemes educatius.

Organització de les
Nacions Unides per a
l’Educació, la Ciència
i la Cultura (UNESCO)

Organisme que promou la coŀlaboració en matèria d’educació, ciència i cultura. La competència estadística de la UNESCO recau en l’Institut d’Estadística.

Direcció General
d’Avaluació i Cooperació
Territorial

És l’òrgan responsable de l’ordenació acadèmica bàsica dels
ensenyaments no universitaris i la promoció de les normes
relacionades amb els sistemes d’accés i procediments d’admissió a la universitat. També s’encarrega de l’establiment de
les directrius per a l’expedició de títols oficials i la gestió dels
registres de títols no universitaris. A més, coordina les polítiques d’avaluació general del sistema educatiu i elabora documents de suport al professorat.

Subdirecció General
d’Inspecció

Etiquetes
Ordenació
dels ensenyaments
Comunitat educativa

És l’òrgan que fa el seguiment de les disposicions i els actes de
les comunitats autònomes en matèria educativa. Així mateix,
desenvolupa la funció inspectora educativa en l’àmbit de les
competències del departament corresponent.
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Institut Nacional
d’Avaluació Educativa

És l’òrgan que coordina les polítiques d’avaluació general del
sistema educatiu i la realització de les avaluacions generals de
diagnòstic. També coordina la participació de l’Estat espanyol
en les avaluacions internacionals, elabora el sistema estatal
d’indicadors de l’educació i realitza investigacions i estudis
d’avaluació del sistema educatiu.

Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA)

Fundació estatal que té com a objectiu aportar garantia
externa de qualitat al sistema universitari i contribuir a la
seva millora constant. Entre les seves accions, hi ha afavorir la
millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, la certificació i l’acreditació d’ensenyaments,
professorat i institucions.

Red Española de
Agencias de Calidad
Universitaria (REACU)

Xarxa on, des de 2006, s’adscriuen totes les agències espanyoles de qualitat universitària. La seva finalitat és promoure la
coŀlaboració entre totes aquestes. Està formada per l’Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
i les agències autonòmiques de Madrid, Castella-Lleó, Galícia,
Aragó, Catalunya, Illes Balears, Illes Canàries, Castella-la Manxa, País Basc i Andalusia.

Secretaria del Consell
Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu

És l’òrgan que elabora informes i propostes en relació amb
la millora de la qualitat de l’ensenyament i amb l’adequació
del sistema educatiu a les demandes socials i a les necessitats
educatives.

Subdirecció General de
la Inspecció d’Educació

És l’òrgan que s’encarrega de la supervisió i avaluació dels
centres i serveis educatius, i controla l’assoliment dels objectius definits en els projectes educatius i en els plans d’actuació. També avalua la funció docent i la funció directiva.

Etiquetes
Centres educatius,
infraestructures i altres
equipaments
Comunitat educativa

Servei de Selecció i
Avaluació del Personal
Docent

És l’òrgan que dissenya els processos de selecció, avaluació i
promoció del personal docent dels centres públics en l’àmbit
de l’ensenyament no universitari.

Institut d’Estadística
de Catalunya

És l’òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i es reponsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del sistema estadístic de Catalunya.

Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU
Catalunya)

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat al sistema universitari català.
AQU Catalunya té com a objectiu l’avaluació, l’acreditació
i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i
dels centres d’ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Ivàlua (Institut Català
d’Avaluació de Polítiques
Públiques)
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Consorci públic constituït formalment l’any 2006 per diverses
institucions (Generalitat de Catalunya, a través del Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Diputació de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Consell Interuniversitari de
Catalunya i Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya), i
que va iniciar les seves activitats l’any 2008.
La seva missió és promoure l’avaluació de polítiques públiques i
de programes del tercer sector social a Catalunya, per millorar-ne
l’efectivitat, l’eficiència i la transparència envers la ciutadania.

Etiquetes
Comunitat educativa

ADMINISTRACIONS

Òrgans i entitats que afavoreixen la participació, la representativitat
i els espais de diàleg entre Administració i societat
Unió d’Estudiants
Europeus (ESU)

És una organització que agrupa associacions nacionals d’estudiants de diferents països. El seu objectiu és representar i
promoure els interessos educatius, socials, econòmics i culturals dels estudiants en l’àmbit europeu a tots els òrgans
i, en particular, a la Unió Europea, al Grup de Seguiment de
Bolonya, al Consell d’Europa i a la UNESCO.

Associació d’Universitats És la veu principal de la comunitat d’educació superior a
Europees (EUA)
Europa. Està oberta a les diferents universitats i conferències
nacionals de rectors, així com a associacions i xarxes d’institucions d’educació superior. S’encarrega d’organitzar iniciatives
destinades a enfortir el desenvolupament de les universitats.
Aquestes activitats inclouen el diàleg sobre polítiques, conferències, tallers, projectes i serveis més específics, com el
programa d’avaluació institucional.
Associació Europea
És una associació formada per universitats, instituts politècd’Institucions d’Educació nics, coŀlegis, escoles de postgrau i centres de recerca univerSuperior (EURASHE)
sitaris, entre d’altres. La seva missió és formar professionals
d’alt nivell i potenciar l’exceŀlència de l’educació superior dels
diferents països europeus.
Consell Català de
Formació Professional

És l’òrgan de consulta i assessorament en matèria de formació
professional, amb caràcter no vinculant, amb la participació
de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional.
Promou la coŀlaboració de les empreses, especialment pel
que fa a la formació de centres de treball, la informació i orientació professional, el seguiment i l’avaluació del Pla General
de la Formació Professional de Catalunya.

Consell Interuniversitari
de Catalunya

Aquest és l’òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria
d’universitats.

Consell Assessor
Municipal d’Universitats

Neix com un espai de relació i òrgan de participació dels
diversos agents i actors del sistema universitari de la ciutat
de Barcelona. Vol esdevenir un òrgan consultiu de referència
de l’Ajuntament en l’àmbit acadèmic i científic, i un dels seus
objectius serà donar la màxima difusió de la seva activitat a
tota la ciutadania i, en especial, a les institucions universitàries, d’educació superior i de recerca.

Associació Catalana
d’Universitats Públiques
(ACUP)

Creada per iniciativa de les universitats de Barcelona (UB),
Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC
BarcelonaTech), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida
(UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), la
seva finalitat principal és ser la veu essencial de les universitats públiques de Catalunya i sumar esforços per promoure
iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora
del sistema universitari i perquè aquest constitueixi un motor
de desenvolupament social, cultural i econòmic.

Consell de l’Estudiantat
de les Universitats
Catalanes (CEUCAT)

És el màxim òrgan de representació estudiantil de Catalunya.
Es presenta com un espai de trobada que té per objectiu
coordinar els i les representants de cadascuna de les universitats de Catalunya, i representar l’estudiantat català davant
l’Administració catalana defensant-ne els seus drets.

Etiquetes
Connexió amb el món
professional
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Legislació

2.6

En aquesta aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics, la comprensió del seu funcionament i de les
relacions que s’hi articulen en les pàgines precedents no seria completa si no abordéssim la qüestió del marc
legislatiu.
En aquest apartat, es vol fer visible l’arquitectura legislativa que sostenta el sistema educatiu. Tot i que per als
seus usuaris aquest element romangui en un segon pla o s’entengui directament com a subsidiari, els aspectes
essencials que configuren el funcionament i la idiosincràsia dels ensenyaments artístics enfocats a la professionalització vénen determinats pel marc legislatiu actualment vigent.
Qualsevol debat entorn de la formació reglada dels ensenyaments artístics haurà de tenir en compte els aspectes legislatius. Conèixer el marc legislatiu és identificar-ne les limitacions, però també les vies de treball per
implementar possibles canvis i els interlocutors amb els quals es podria comptar.
La regulació de qualsevol dels batxillerats o formació professional en relació amb la formació artística i els ensenyaments artístics i universitaris configura una realitat complexa, en la qual es dóna la confluència de tres marcs
de referència legislativa. Són el marc comunitari, l’estatal i l’autonòmic. Són també els tres nivells administratius
des d’on s’ha de vetllar pel desplegament de les competències a través de les disposicions legals corresponents.
La concreció específica de com s’ha de fer aquest desplegament queda fixada en un seguit de disposicions
legals com ara declaracions, reials decrets, decrets, ordres, estatuts, etc .
Al llarg de tot aquest informe, hem anat relacionant la descripció dels diferents elements del sistema educatiu
amb les corresponents disposicions legals.
Aquest darrer apartat facilita una apreciació correlativa de totes aquestes disposicions amb els seus marcs legislatius i les competències administratives que els han produït, però proposa, també, una visió de conjunt que
permeti establir relacions transversals entre aspectes que s’han anat presentant en apartats diferents.
L’equilibri entre les fonts originals i l’adaptació que oferim sobre les mateixes té per objectiu possibilitar un
accés prou rigorós i, alhora, assequible. Un apartat, que en la versió complerta es desplega més com a eina de
consulta que de lectura.
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Les competències legislatives en matèria d’educació.
Europa, Espanya, Catalunya
Els documents legislatius de referència en els quals queden fixades les competències de les diferents administracions en matèria educativa són els articles del 2 al 6 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, els
articles 27 i 39 de la Constitució espanyola i els articles 131 i 170 de l’Estatut de Catalunya consolidat.
En el quadre següent, presentem un resum de les competències en educació d’acord amb els tres marcs administratius i tenint en compte la seva rellevància respecte dels aspectes que s’han desenvolupat en aquest estudi.
Es poden consultar els textos complets en els enllaços adjunts.

ADMINISTRACIÓ EUROPEA
Tractat de funcionament de la Unió Europea. Articles del 2 al 6
La Unió Europea no té competències en matèria d’educació, però sí que hi intervé per fixar objectius comuns
a tots els estats membres, per tal de coordinar, complementar o compartir bones pràctiques. La seva acció
s’articula a través de declaracions conjuntes de tots els membres de la Unió, com el procés de Bolonya, o bé
a partir de marcs estratègics transversals, com l’Europa 2020. La seva concreció es realitza a partir de la gestió
de part dels ajuts dels fons europeus, com el de cohesió social o els FEDER (cohesió regional), que la Direcció
General d’Educació, Cultura i Esports executa a partir de programes com Erasmus+ o d’accions instrumentals
com l’impuls de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Europass o el Marc Europeu de Qualificacions.

ADMINISTRACIÓ ESTATAL
Constitució espanyola. Article 27 i article 39.1
En l’article 27 es fixen els drets i deures respecte al tema de l’educació. També es reconeix explícitament l’autonomia de les universitats.
L’article 39.1 estableix, entre d’altres, les competències de l’Estat en matèria d’ordenació, regulació, expedició i
reconeixement de les titulacions i les normatives bàsiques per al desplegament del sistema d’educació.

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
Estatut de Catalunya. Text consolidat 2013. Article 131, educació, i article 170, treball i relacions laborals
Competència exclusiva
Sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o una certificació acadèmica
o professional amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres docents on s’imparteixen aquests ensenyaments.
En matèria d’ensenyament no universitari, en relació amb els ensenyaments obligatoris i no obligatoris que
condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional amb validesa a tot l’Estat (selecció en relació amb els
objectes d’estudi d’aquest informe).
Participació: òrgans de participació i participació dels afers.
Centres: desenvolupament organitzatiu i règims dels centres públics.
Avaluació: la inspecció, l’avaluació interna del sistema educatiu, la innovació, la recerca i l’experimentació
educatives, i també la qualitat del sistema educatiu.
Comunitat educativa: formació permanent i recursos humans del cos de professorat.
Nivells educatius: organització dels ensenyaments.
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Competència compartida
En matèria d’ensenyament no universitari, en relació amb els ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional amb validesa a tot l’Estat (en virtut de l’article 149.1.30
de la Constitució).
Ordenació general: la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’ordenació del sector de l’ensenyament.
Ordenació de l’activitat educativa: el règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del
sistema educatiu i dels centres que els imparteixen.
Àmbits i continguts: establiment dels plans d’estudi corresponents, inclosa l’ordenació curricular.
Comunitat educativa: ordenació de l’activitat docent. Regulació de l’accés a l’educació i l’establiment
i la regulació dels criteris d’admissió i escolarització de l’alumnat als centres docents. Gestió del cos
funcionarial educatiu, drets i deures i política de personal.
Centres: establiment dels requisits i les condicions dels centres docents i educatius.
Avaluació: avaluació general del sistema educatiu.
Participació: la participació de la comunitat educativa en el control i la gestió dels centres docents
públics i dels privats sostinguts amb fons públics.
Competència executiva
En matèria d’ensenyament no universitari. L’expedició i l’homologació dels títols acadèmics i professionals estatals.
D’acord amb l’article 170, treball i relacions laborals.
Les qualificacions professionals a Catalunya.
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Disposicions legislatives segons el marc competencial. Tipologia
MARC EUROPEU
Declaració
comunicat

Acord establert entre els ministres europeus en matèria d’educació, a partir d’una conferència
prèvia, per tal d’iniciar el desenvolupament de diferents processos i programes relacionats
amb un sistema educatiu comú. És un document que no té caràcter reglamentari, sinó
que consisteix en el compromís voluntari dels diferents ministres participants.

MARC ESTATAL
Llei orgànica Llei que desenvolupa drets fonamentals o llibertats públiques, que aprova els estatuts
d’autonomia o el règim electoral o regula determinades matèries previstes a la Constitució,
i l’aprovació, modificació o derogació de la qual exigeix la majoria absoluta del Congrés
dels Diputats en una votació final sobre el conjunt del projecte.
Reial decret

Disposició reglamentària dictada pel president i el Govern de l’Estat. S’anomena reial
decret, ja que emana del poder executiu en nom del rei i està signat pel ministre que ha
formulat la proposta i pel cap de l’Estat.

MARC AUTONÒMIC
Llei

Llei aprovada per les Corts Generals o per l’assemblea legislativa d’una comunitat autònoma, que estableix l’objecte i l’abast d’una delegació legislativa i els principis i criteris
que han de regir-ne l’exercici quan té l’objectiu d’elaborar textos articulats.

Decret

Disposició reglamentària dictada pel president i el Govern d’una comunitat autònoma,
en aquest cas, la Generalitat de Catalunya. El decret està signat pel president i pel conseller que ha formulat la proposta.

Ordre

Disposició reglamentària, de rang inferior al decret, dictada per un ministre o conseller
en l’àmbit de les competències que li són pròpies.

Resolució

Decisió que sobre un afer, i mitjançant un acte administratiu, pren un òrgan administratiu competent en la matèria, la qual acostuma a finalitzar el procediment administratiu.
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Les lleis d’educació
El sistema educatiu artístic està regulat per la normativa general següent (també conegudes com lleis d’educació):
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), la qual estableix l’ordenació del
sistema universitari espanyol.
Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional. Aquesta
llei estableix l’ordenació del sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la qual estableix l’ordenació del sistema
universitari català, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), la qual estableix l’ordenació del sistema educatiu espanyol.
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001 d’universitats. Aquesta llei també és coneguda com la LOMLOU.
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC), la qual estableix l’ordenació del sistema
educatiu català.
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. Aquesta llei
modifica la Llei orgànica 2/2006 d’educació. També és coneguda com la LOMCE.
Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals, la qual estableix el sistema de
formació i qualificació professional de Catalunya.
Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (l’AQU Catalunya).
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Les quatre darreres lleis aprovades: la LOMCE , la LEC, la Llei de
formació de qualificació professional i la Llei de l’AQU Catalunya
Si ens fixem en les quatre darreres llei aprovades que afecten l’educació en general i, més específicament, els
ensenyaments postobligatoris vinculats amb la formació artística i els estudis universitaris, podem observar
que la llei proposa una direcció i un marc de possibilitats, malgrat que no n’assegura el seu desplegament, és
a dir, la seva concreció en mesures clares i de compliment obligat. La llei, doncs, reflecteix el desig i la voluntat
majoritària de l’òrgan legislatiu, ja sigui el Congrés o el Parlament i, de vegades, també representa la diversitat de
sensibilitats i maneres de fer que hi són presents. Però, per projectar tot el seu potencial, una llei s’ha de poder
desplegar, és a dir, s’ha de concretar en disposicions legals on es detalli com s’hauria de fer, i s’ha de dotar dels
recursos necessaris per aplicar-ho.

LA LEC, LLEI 12/2009, DE 10 DE JULIOL, D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA, QUE ESTABLEIX
L’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ
La LEC, Llei 12/2009, de 10 de juliol, de l’ordenació del sistema educatiu català va significar l’aprovació de la
primera llei d’educació del país amb una majoria àmplia de l’arc parlamentari. Això sí, després que es presentessin 1.871 esmenes (de les quals se’n van incorporar 664), que els sindicats de mestres arribessin a convocar
quatre vagues i que un dels socis de govern votés en contra d’alguns dels articles referents a la possibilitat de
subvencionar escoles segregades per sexe.
El text defineix que «el propòsit de la Llei d’educació és facilitar el marc institucional estable i adequat per
a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català. No pretén canviar novament l’ordenació
educativa, sinó possibilitar que l’acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la innovació i
consolidi les bones pràctiques».
Els preàmbuls de la Llei també expressen la necessitat de dotar el sistema educatiu d’una capacitat de resposta
amb relació als contextos de treball i a la complexitat de les demandes de la societat envers el sistema educatiu.
Transcrivim uns paràgrafs del text on es defineix amb claredat la voluntat de fer front a alguns reptes que ofereix
el context actual i es plantegen mesures que posen en el centre del sistema la idea d’autonomia i cooperació.
«Per a assolir aquest objectiu, la Llei dota d’autonomia els centres educatius. Aquesta mesura, entre
d’altres que es puguin adoptar, té el propòsit de flexibilitzar el sistema i possibilitar la creació de xarxes
d’escoles unides per projectes comuns i compromeses en la millora sistemàtica de l’educació. Implica,
també, l’acceptació de la diversitat de centres i el rebuig de la uniformitat com a valor del sistema
educatiu.
Els canvis accelerats de la societat actual, els contextos d’una diversitat i una complexitat més grans,
la necessitat de respondre ràpidament a les noves demandes que s’expliciten i els nous requeriments
socials reclamen una escola que doni respostes singulars i flexibles, amb uns professionals que actuïn
autònomament, en equip, en el marc d’una escola plenament arrelada a la comunitat. Tot aquest nou
plantejament requereix, tal com recull la Llei, l’adequació de l’activitat educativa per atendre la diversitat
de l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats més gran.
Els elements que caracteritzen el sistema educatiu català necessiten, per tant, una profunda reforma
estructural que permeti al dit sistema assumir un paper de lideratge actiu per donar resposta a les
demandes de la societat actual. En aquest sentit, la Llei proporciona, també, un marc on puguin aparèixer solucions diverses als requeriments plurals plantejats per la demanda educativa.»
La Llei d’educació també planteja, amb aquesta voluntat d’ordenació del sistema educatiu, un seguit d’articles
en relació amb els ensenyaments artístics en els quals, a més de clarificar i ordenar conceptes, també proposa
eines i instruments per facilitar el desplegament dels seus objectius.
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L’ article 65 de la LEC comença aclarint els conceptes bàsics. Distingeix entre ensenyaments artístics reglats, que
corresponen a una finalitat exclusiva per facultar per a la pràctica professional, i uns altres de no reglats, destinats al fet que les persones obtinguin un nivell de coneixement artístic adequat per a la seva pràctica.
En el punt 2, delimita què queda comprès en els ensenyaments artístics, però ho fa deixant un porta oberta a
«altres manifestacions artístiques que el Govern determini».
Els punts 3 i 4 consoliden les nomenclatures i divisions entre nivells educatius i àmbits disciplinaris, i la nomenclatura dels centres on s’imparteixen aquests ensenyaments, així com el model de centre integrat, que permet
estudiar simultàniament la secundària i els ensenyaments artístics enfocats a la professionalització.
En el punt 8 es posa l’accent en el fet que l’ordenació dels ensenyaments artístics ha de vetllar perquè existeixin
connexions entre els diferents ensenyaments i, també, amb els ensenyaments de règim ordinari.
La Llei també fa èmfasi en la necessitat d’adaptar els ensenyaments artístics superiors a l’Espai d’Educació Superior Europeu (EEES), fet que, com es fa palès en aquest mateix estudi, a hores d’ara ja s’ha produït.
En aquest apartat, es preveu la possibilitat, si es creu necessari, que el Govern pugui crear «centres públics superiors d’arts que imparteixin els ensenyaments en més d’una seu i pot exigir requisits específics al professorat
dels ensenyaments artístics superiors com a conseqüència de la inserció d’aquests ensenyaments en l’Espai
Europeu d’Educació Superior». L’any 2010, el Departament d’Ensenyament va crear l’Escola Superior de Disseny
i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), que compta amb set seus i on s’imparteix el títol superior de disseny
(equivalent a grau universitari), en les quatre especialitats desplegades fins al moment (gràfic, interiors, moda i
producte).
En el punt 8 s’esmenta, per primer cop, l’Institut Superior de les Arts (ISA), al qual s’atorguen les responsabilitats
de l’administració educativa en relació amb els ensenyaments artístics superiors.
Considera que les atribucions del Departament respecte dels diferents ensenyaments reglats ha de possibilitar
una coordinació entre els ensenyaments no superiors i superiors, i n’ha de permetre els itineraris professionals.
Aquesta seria una tasca de l’ISA que, en l’article següent, el 66, la LEC defineix clarament tant en les formes com
en els objectius i les atribucions que li corresponen i que, a dia d’avui, encara no s’ha fet realitat.
Resum dels aspectes més rellevants que es fixen en la LEC respecte a l’ISA
L’Institut Superior de les Arts és concebut com un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia i uns
estatuts específics que, un cop aprovats, s’integren en el sistema educatiu. El govern d’aquesta entitat es planteja a partir d’un equilibri de representacions de tots els implicats. Hi ha una presidència ocupada per un alt
càrrec del Departament d’Ensenyament. En el consell de govern hi són representades les diferents institucions
públiques titulars dels equipaments i les direccions dels centres. Un membre del consell és el responsable
executiu de l’Institut.
L’Institut és l’encarregat de proposar les regulacions i actualitzacions curriculars dels ensenyaments artístics
enfocats a la professionalització i de garantir que hi hagi una bona coordinació tant amb les universitats com
amb l’administració universitària. Així mateix, té la responsabilitat d’impulsar les activitats de recerca i creació
en l’àmbit propi de les arts i en relació amb el procés d’aprenentatge dels ensenyaments artístics. Aquest article
també fixa la necessitat de preservar l’autonomia dels centres i, alhora, d’assegurar una oferta coordinada, així
com la possibilitat de mobilitat de l’alumnat. La resta de l’article se centra en les possibles articulacions de representació de l’Institut i de les escoles adscrites, i en com s’administra el pressupost i quins tipus de fons poden ser
destinats al funcionament de l’ISA. L’article 67 està dedicat a la creació del Consell Assessor dels Ensenyaments
Artístics, que s’entén com un òrgan coŀlegiat de consulta i assessorament de l’Institut Superior de les Arts.
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LLEI ORGÀNICA 8/2013, DE 9 DE DESEMBRE, PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA
La LOMCE o Llei Wert és una llei en una situació d’impàs. El seu desplegament ha estat acompanyat de molta
polèmica, de recursos interposats al Tribunal Constitucional i de dues aŀlegacions en relació amb dos reials
decrets vinculats a l’ordenació curricular d’educació primària, ESO, batxillerat i formació professional.
Aprovada gràcies a la majoria del partit en el Govern, el PP, la majoria de l’oposició s’ha posat d’acord durant
la campanya electoral desenvolupada coincidint amb la finalització d’aquest estudi que, en el cas de guanyar
qualsevol d’ells les eleccions, el primer que farien seria derogar-la.
Seguint la valoració que en fa Joan Estruch, secretari del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu,
apuntem cinc aspectes negatius de la Llei Wert.
En primer lloc, i seguint l’ordre que proposa Estruch, el tractament de la llengua catalana; de ben a prop, la
recentralització, que porta cap a un únic sistema educatiu espanyol; l’avaluació com a instrument de control i
de selecció dels alumnes (se n’ha arribat a dir «classista»); resumint, una llei partidista de futur incert per la falta
de pressupost assignat, i per la velocitat i provisionalitat d’algunes de les seves aplicacions.

LLEI 10/2015, DE 19 DE JUNY, DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS,
QUE ESTABLEIX EL SISTEMA DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA
La formació professional permet a les persones assumir competències i qualificacions necessàries per a l’accés
i la progressió professional en el món laboral.
En aquest sentit, l’objecte principal d’aquesta llei és la regulació del sistema de formació i qualificació professionals, i integrar, així mateix, la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, i els diferents
serveis (informació, orientació, avaluació, acreditació) relacionats amb les competències professionals.
Entre les finalitats del sistema de formació i qualificació professionals, cal destacar:
Elevar el nivell de qualificació de la població
Adequar l’oferta formativa a les necessitats del mercat de treball
Implicar les empreses en la formació
Reconèixer les competències professionals
Tenir una governança integrada
Juntament amb la regulació del sistema de formació i qualificació professionals, la creació de l’Agència Pública
de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya és un altre dels objectes importants d’aquesta Llei.
L’Agència és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, encarregat de la direcció, coordinació i
gestió del sistema de formació i qualificació professionals. Entre les seves funcions hi ha la coordinació de la
xarxa de centres del sistema, l’establiment dels criteris generals de la modalitat de formació professional dual, el
manteniment i l’actualització del Catàleg de Qualificacions Professionals, l’avaluació i acreditació de competències i l’emprenedoria. Tanmateix, internacionalment és l’òrgan responsable de la innovació, millora de la qualitat
de la formació i la mobilitat i participació en programes d’educació i formació professionals de la Unió Europea.
Amb relació a les funcions citades anteriorment, cal destacar les seves accions en formació dual, el Catàleg de
Qualificacions Professionals, l’avaluació i acreditació de competències professionals i l’emprenedoria i innovació.
En primer lloc, respecte de la formació dual, que és la modalitat que combina l’activitat formativa impartida al
centre de formació amb els aprenentatges adquirits al centre de treball, l’Agència vetlla perquè es garanteixin
els criteris de flexibilització per facilitar la coŀlaboració de les empreses, el pla d’activitats consensuat entre el
centre educatiu i l’empresa, i el conveni amb els compromisos de formació i treball, a més dels mecanismes de
coordinació entre tutors d’empresa i personal docent.
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En segon lloc, en relació amb el Catàleg del Sistema, que és el referent de les competències professionals a Catalunya i inclou el Catàleg de Qualificacions Professionals i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional,
l’Agència assumeix les competències i les funcions de l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP), que
n’era l’òrgan anterior responsable.
En tercer lloc, en relació amb l’avaluació i l’acreditació de competències professionals, que són els processos
que permeten a les persones acreditar les competències professionals adquirides per mitjà de l’experiència
laboral prenent com a referent les unitats de competències del Catàleg, li correspon a l’Agència el procediment
comú d’avaluació i acreditació. En aquest sentit, l’Agència estableix el procediment que té efectes de convalidació amb relació als títols i d’exempció en relació amb els certificats de professionalitat, fixa un servei regular
i estable d’avaluació i acreditació i determina els centres de formació que presten aquest servei, entre d’altres.
Finalment, en relació amb l’emprenedoria i la innovació, correspon a l’Agència promoure la formació bàsica
respecte a l’aptitud per a la iniciativa emprenedora, els mecanismes de creació d’empresa, l’economia social i
cooperativa i l’autoocupació, és a dir, el desenvolupament de programes i accions específics en les competències professionals clau de la iniciativa emprenedora.

LLEI 15/2015, DE 21 DE JULIOL, DE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA (L’AQU CATALUNYA)
En el marc del desenvolupament dels sistemes externs d’avaluació de la qualitat europeus i amb la creació de
les primeres agències per a l’assegurament de la qualitat a Europa, la Generalitat de Catalunya i les set universitats públiques catalanes van constituir l’any 1996 el consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
a Catalunya (AQU Catalunya), amb els objectius d’avaluar el sistema universitari de Catalunya, analitzar-ne els
resultats i proposar mesures de millora dels serveis que presten les universitats públiques.
L’AQU Catalunya és present a Europa des de l’any 2000, any en què esdevé membre fundadora de l’European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), i coŀlabora estretament amb les universitats per a
promoure sistemes de garantia de qualitat amb la finalitat d’integrar-se en l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES).
Des de l’any 2003, amb la seva transformació i el reconeixement de noves funcions, l’Agència ha contribuït
d’una manera decisiva a impulsar la millora de la qualitat de les universitats catalanes en el marc europeu de
referència. En aquest marc, ha estat la primera de l’Estat a ser reconeguda internacionalment en el compliment
dels estàndards i de les directrius de qualitat europeus, per mitjà d’una avaluació externa coordinada per l’ENQA.
Aquesta acreditació ha permès que hagi estat una de les primeres agències externes de qualitat universitària a
ser inclosa a l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).
El reconeixement internacional reforça el protagonisme de l’AQU Catalunya en els processos d’avaluació, acreditació i certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’educació superior de Catalunya,
i també li atorga una capacitat, reconeguda externament, d’actuació com a agència avaluadora en qualsevol
país que pertanyi a l’EEES.
La present Llei s’estructura en quatre capítols. El primer defineix l’Agència, estableix les seves finalitats i els seus
objectius, i presenta les funcions i els marcs d’actuació. A continuació, el segon capítol mostra l’organigrama de
l’AQU, és a dir, els òrgans de govern i la comissió assessora que en formen part. Seguidament, es parla dels processos d’avaluació, acreditació i certificació, i de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, organisme principal, mitjançant el qual l’Agència desenvolupa les seves funcions. Finalment, el darrer capítol s’estructura en relació amb
el règim jurídic de l’Agència, els recursos humans i econòmics, l’avaluació externa i les seves relacions externes.
En resum, aquesta Llei ha de facilitar que l’AQU Catalunya s’adapti a nous escenaris on s’afavoreixi la innovació
en la docència, la recerca i la gestió universitària, i esdevingui una institució de referència en relació amb els
conceptes de qualitat i d’exceŀlència que han de caracteritzar el sistema universitari i l’educació superior de
Catalunya, per tal de presentar-lo internacionalment com a centre d’innovació i de creació de coneixement de
qualitat.
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Itineraris de lectura per les disposicions legals
En aquest apartat, es proposen uns itineraris de lectura, amb una selecció dels textos legals on es regulen
aspectes bàsics dels ensenyaments artístics enfocats a la professionalització. En cas de voler ampliar els continguts presentats, el lector pot utilitzar les referències consignades per anar a la font original, on trobarà el text
complet.

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA EN RELACIÓ AMB ELS NIVELLS EDUCATIUS,
ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I UNIVERSITARIS
BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel
qual s’estableix l’estructura del batxillerat i se’n
fixen els ensenyaments mínims.

Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual
s’estableix l’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu.

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general
de la formació professional inicial.

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es
distribueix en dos cursos acadèmics.

La formació professional inicial comprèn el conjunt d’accions formatives que inclouen els ensenyaments de formació professional
ordenades en cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i en cicles
formatius de grau superior (CFGS). Aquests cicles condueixen a
l’obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior, respectivament,
i es complementa amb altres actuacions que faciliten a les persones
l’accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d’itineraris formatius professionals.

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació,
maduresa inteŀlectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa
amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així mateix, ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació
superior.
Els alumnes i les alumnes que cursin satisfactòriament el batxillerat
en qualsevol de les seves modalitats reben el títol de batxiller, que té
efectes laborals i acadèmics.

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny.
Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques
i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació
professional inicial.

Els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny s’ordenen en cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i en cicles formatius de
grau superior (CFGS), els quals condueixen a l’obtenció del títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny, i de tècnic o tècnica
superior d’arts plàstiques i disseny, respectivament, i es complementen amb les actuacions que faciliten a les persones l’accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d’itineraris formatius professionals.
La superació dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior donen dret a l’obtenció, respectivament, del títol de tècnic o tècnica, i tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en l’especialitat corresponent.
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ENSENYAMENTS DE GRAU
PROFESSIONAL MÚSICA I DANSA

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
SUPERIORS

Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel
qual es fixen els aspectes bàsics del currículum
dels ensenyaments de grau professional de
música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació.

Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
artístics superiors regulats per la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual
es fixen els aspectes bàsics del currículum dels
ensenyaments de grau professional de dansa
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.
Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix
l’ordenació curricular dels ensenyaments de
dansa de grau professional i se’n regula la prova
d’accés.
Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix
l’ordenació curricular dels ensenyaments de
música de grau professional i se’n regula la prova
d’accés.
Els ensenyaments de música o dansa s’estructuren en un grau professional de sis cursos acadèmics de durada.
L’alumnat que superi els ensenyaments de grau professional de
dansa i música obtindrà el títol professional de música o dansa,
en el qual constarà l’especialitat realitzada.

Decret 85/2014, de 10 de juny, que regula els
ensenyaments artístics superiors.
Els ensenyaments artístics superiors s’estructuren en:
Ensenyaments artístics de títol superior, que tenen com a finalitat l’obtenció d’una formació general, en una disciplina o en
diverses, i una formació orientada a la preparació per a l’exercici
d’activitats de caràcter professional.
Ensenyaments artístics de màster, 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.
Mitjançant convenis amb les universitats, es poden organitzar estudis de doctorat propis dels ensenyaments artístics amb la
finalitat d’oferir una formació avançada en les tècniques d’investigació, que poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats
orientades a la formació investigadora i incloure l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball
original d’investigació.
Els plans d’estudi conduents a títol superior tenen 240 crèdits i
han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumne o
alumna hagi d’adquirir.
Els plans d’estudi conduents a l’obtenció de títols de màster en
ensenyaments artístics tenen entre 60 i 120 crèdits i han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir.
El nombre total de crèdits establerts en els plans d’estudi per a
cada curs acadèmic és de 60. El nombre de crèdits de cada títol
es distribueix entre totes les matèries integrades en el pla d’estudis
que hagi de cursar l’alumnat.
Aquesta assignació de crèdits i l’estimació del corresponent nombre d’hores s’han d’entendre referides a un/a estudiant dedicat/da
a cursar a temps complet els estudis corresponents als ensenyaments artístics superiors durant un mínim de 36 i un màxim de
40 setmanes per curs acadèmic.
El nombre mínim d’hores per crèdit és de 25 i el nombre màxim és 30.
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ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials.
Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments.
Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a
l’Educació Superior (tècnic superior, grau, màster i doctor).
Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els reials decrets 1027/2011, de 15 de
juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació (MECES), i 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Els ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial s’estructuren en tres cicles, denominats, respectivament,
grau, màster i doctorat.
Els ensenyaments de grau tenen com a finalitat l’obtenció per part de l’estudiant d’una formació general, en una disciplina o en diverses,
orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.
La superació d’aquests ensenyaments dóna dret a l’obtenció del títol de graduat o graduada.
Els ensenyaments de màster tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant 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.
La superació d’aquests ensenyaments dóna dret a l’obtenció del títol de màster universitari.
Els ensenyaments universitaris oficials de grau tenen 240 crèdits i els ensenyaments universitaris oficials de màster tenen entre 60 i 120
crèdits.		
Els títols de grau que, per exigències de normativa de la Unió Europea, siguin d’almenys 300 crèdits ECTS, sempre que continguin un mínim
de 60 crèdits ECTS que participin de les característiques pròpies dels descriptors corresponents al nivell de màster, poden obtenir l’adscripció
al nivell 3 (màster).
S’entén per doctorat el tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduent a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la
investigació científica de qualitat.
La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des de l’autorització de la comissió acadèmica responsable del programa de l’admissió del doctorand al programa; es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, aquests
estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.
La superació dels ensenyaments de doctorat dóna dret a l’obtenció del títol de doctor o doctora.
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LEGISLACIÓ ESPECÍFICA EN RELACIÓ AMB ELS REQUISITS PER AL
FUNCIONAMENT DELS CENTRES D’ENSENYAMENT I UNIVERSITATS
CENTRES DE BATXILLERAT
Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen els ensenyaments de segon
cicle de l’educació infantil, l’educació primària i
l’educació secundària.
Els requisits mínims es refereixen a:
Instaŀlacions i condicions materials dels centres que imparteixen
batxillerat:
Els centres en els quals s’imparteixi batxillerat han de disposar, com
a mínim, d’una aula per cada unitat amb una superfície adequada
al nombre d’alumnat escolaritzat i, en tot cas, amb un mínim d’1,5
metres quadrats per lloc escolar.
Un espai per cada quatre unitats per a desdoblament de grups i un
altre per a activitats de suport i reforç pedagògic.
En funció de les modalitats del batxillerat impartides, els centres
han de disposar, així mateix, de les instaŀlacions següents:
Per a la modalitat d’arts:
Dues aules diferenciades dotades de les instaŀlacions adequades
per a l’ensenyament de les matèries de modalitat quan s’imparteixi
la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
Una aula de música quan s’imparteixi la via d’arts escèniques, música i dansa.
Relació d’alumnat per unitat:
Els centres en els quals s’imparteix batxillerat han de tenir com a
màxim 35 alumnes per unitat escolar.

246

CENTRES INTEGRATS DE
MÚSICA I DANSA
Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Els requisits mínims que cal que reuneixin els centres integrats de música o de dansa als quals es refereix
l’article 47 de la Llei orgànica 2/2006 d’educació són els que estableix aquest Reial decret, juntament amb els requisits que estableix
el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments
del segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació
secundària, per als ensenyaments que imparteixin.
Les administracions educatives han de facilitar la possibilitat de
cursar simultàniament els ensenyaments artístics professionals i
l’educació secundària.
Per tal de fer efectiu el que preveu l’apartat anterior, es poden
adoptar les oportunes mesures d’organització i d’ordenació acadèmica que han d’incloure, entre d’altres, les convalidacions i la creació de centres integrats.

LEGISLACIÓ

CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (I INTEGRATS)
Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats
de formació professional.
Reial decret 564/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre,
pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional.
Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional
del sistema educatiu.
Tots els centres de titularitat pública o privada que ofereixin ensenyaments de formació professional han de complir els requisits d’espais
establerts en els reials decrets pels quals es reguli cada títol i els equipaments que estableixen les administracions educatives per aconseguir els resultats d’aprenentatge de cada mòdul professional.
Els espais disposaran de la superfície necessària i suficient per desenvolupar les activitats d’ensenyament que es derivin dels resultats
d’aprenentatge de cadascun dels mòduls professionals que s’imparteixen en cadascun dels espais.
Els equipaments que s’inclouen en cada espai han de ser els necessaris i suficients per garantir a l’alumnat l’adquisició dels resultats
d’aprenentatge i la qualitat de l’ensenyament.
Els reials decrets i decrets que estableixen el títol i el currículum dels ensenyaments de formació professional també regulen els espais formatius específics per a cada ensenyament, la seva superfície segons el nombre d’alumnes i el grau d’ús.
Entre aquests espais trobem algunes tipologies com l’aula polivalent, l’aula tècnica, el taller, el magatzem, etc.
Els centres docents que imparteixin formació professional en règim presencial han de tenir com a màxim 30 alumnes per unitat escolar.
Centres integrats de formació professional
Els centres integrats de formació professional, a més dels requisits establerts en aquest Reial decret, hauran de complir els especificats en la
normativa que regula els títols de formació professional i els certificats de professionalitat corresponents als ensenyaments que s’hi imparteixen.
Aquests centres han de disposar dels espais adequats per realitzar activitats de gestió, coordinació i suport de les funcions del centre, així
com aules, laboratoris i tallers per al desenvolupament de les tasques formatives.
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CENTRES D’ENSENYAMENTS
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

CENTRES D’ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS DE MÚSICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Els centres d’ensenyaments artístics professionals d’arts
plàstiques i disseny han de complir, com a mínim, els requisits
referents a instaŀlacions i condicions materials següents:

Els centres professionals de música han d’impartir les especialitats de piano, cant i, almenys, les especialitats instrumentals de
corda i vent que constitueixen la plantilla de l’orquestra de cambra.
En cas que en un centre es potenciï un perfil en l’ensenyament de
la música moderna, ha d’impartir les especialitats de piano, cant i,
almenys, les especialitats instrumentals que constitueixen les plantilles dels diferents conjunts de la música moderna.

Aules destinades a la impartició de classes teòriques amb una superfície mínima adequada al nombre de llocs escolars.
Aules destinades a la impartició de classes teoricopràctiques amb
una superfície mínima adequada al nombre de llocs escolars.
Una aula per a cada un dels tallers específics corresponents als cicles formatius que imparteixi el centre, amb la superfície mínima
adequada i amb l’equipament que es determini en els respectius
títols d’arts plàstiques i disseny.
Un espai d’ús polivalent que es pugui utilitzar per a exposicions,
activitats artístiques i altres actes.
Les administracions educatives han de determinar, amb caràcter
general, el nombre d’aules necessàries per llocs escolars, d’acord
amb el pla d’estudis que estableixin.
Relació numèrica professorat-alumnat
En els ensenyaments artístics professionals de cicles formatius de
grau mitjà i grau superior d’arts plàstiques i disseny, la relació numèrica professorat-alumnat ha de ser, com a màxim, d’1/30 en les
classes teòriques i teoricopràctiques i d’1/15, en les classes pràctiques i els tallers, sense perjudici que en la normativa reguladora del
pla d’estudis l’administració educativa determini grups més reduïts
per a la implantació de determinats tallers o mòduls.
Els espais, els equipaments i les instaŀlacions de cadascun dels
ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny estan regulats per la normativa (reials decrets i decrets) que estableix els títols
i currículums de cada ensenyament.

Aquests centres han de disposar, com a mínim, de les instaŀlacions i condicions materials següents:
Una sala polivalent, amb un escenari d’una superfície adequada
que possibiliti, en tot cas, l’organització de concerts de l’orquestra,
la banda i el cor del centre.
Aules d’ensenyament no instrumental, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes aules.
Aules destinades a la impartició de les assignatures de música de
cambra, conjunt o altres classes coŀlectives d’instrument o veu,
amb una superfície adequada a la naturalesa de les agrupacions
instrumentals o vocals més característiques i/o, si escau, a la relació
numèrica professorat-alumnat de les assignatures que s’hi imparteixin.
Aules destinades a les assignatures d’orquestra, banda i cor, amb
una superfície adequada a la naturalesa de les diferents agrupacions i/o, si escau, a la relació numèrica professorat-alumnat de les
assignatures que s’hi imparteixin.
Aules d’ensenyament instrumental o vocal individual, amb una superfície adequada a la naturalesa de l’especialitat instrumental o
vocal que s’hi imparteixi. En cas que l’assignatura de conjunt o altres classes coŀlectives s’impartissin en aquestes aules, la superfície
d’aquestes s’ha d’adequar a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes assignatures.
Les administracions educatives han de determinar, amb caràcter
general, el nombre d’aules necessàries per llocs escolars d’acord
amb el currículum que estableixin, l’horari de funcionament dels
centres, les especialitats autoritzades i el nombre de llocs escolars.
Relacions numèriques màximes professorat-alumnat en les
assignatures dels centres d’ensenyaments artístics professionals de
música:
En les classes individuals d’instrument o veu, 1/1.
En les classes d’ensenyament no instrumental, 1/15, sense perjudici
que les administracions educatives puguin establir en la normativa reguladora del pla d’estudis relacions numèriques més reduïdes
per a la impartició de determinades classes pràctiques.
Correspon a les administracions educatives determinar la relació
numèrica professorat-alumnat en les classes de música de cambra,
orquestra, banda, cor, conjunt o altres classes coŀlectives d’instrument o veu, en funció de la naturalesa de les agrupacions de què es
tracti i del que, si escau, es pogués establir en la mateixa normativa
reguladora del currículum.
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CENTRES D’ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS DE DANSA

CENTRES D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÚSICA

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Els centres d’ensenyaments artístics professionals de dansa
han de complir, com a mínim, els requisits referents a instaŀlacions i condicions materials següents:
Una sala polivalent, amb un escenari d’una superfície adequada
que possibiliti, en tot cas, les representacions de dansa.
Aules d’ensenyament teòric, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Una aula per a música, amb una superfície adequada a la relació
numèrica professorat-alumnat.
Vestidors amb dutxes adequats al nombre de llocs escolars del
centre.
Aules destinades a classes de dansa dotades de materials específics
per a la prevenció de lesions corporals i amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la
relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Àrea sanitària.
Les administracions educatives han de determinar, amb caràcter
general, el nombre d’aules necessàries d’acord amb el currículum
que estableixin, l’horari de funcionament dels centres, les especialitats autoritzades i el nombre de llocs escolars.
Relació numèrica professorat-alumnat en els centres d’ensenyaments artístics professionals de dansa:
En els ensenyaments de grau professional de dansa, la relació numèrica professorat-alumnat ha de ser, com a màxim, d’1/30 en les
classes teòriques i d’un màxim d’1/15 en les classes pràctiques,
sense perjudici que en la normativa reguladora del pla d’estudis
l’administració educativa determini grups més reduïts per a la impartició de determinades assignatures pràctiques.

Els centres superiors d’ensenyament de música han d’impartir,
com a mínim, l’especialitat d’interpretació en la matèria de piano i
totes les matèries instrumentals de l’orquestra simfònica i, almenys,
dues especialitats més. En cas que un centre s’especialitzi en l’ensenyament de la música moderna, ha d’impartir les especialitats
d’interpretació en les matèries de piano, cant i totes les matèries
instrumentals que constitueixen les plantilles de les diferents agrupacions de la música moderna i, almenys, dues especialitats més.
Aquests centres han de complir, com a mínim, els requisits referents a instaŀlacions i condicions materials següents:
Auditori, amb un escenari i una capacitat d’acord amb el nombre
d’usuaris possible i els equipaments necessaris per a la seva finalitat.
Aules d’ensenyament no instrumental, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la
relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Aules destinades a la impartició de classes de música de cambra,
conjunt o altres classes coŀlectives d’instrument o veu, amb una
superfície adequada a la naturalesa de les agrupacions instrumentals o vocals més característiques i/o, si escau, a la relació numèrica
professorat-alumnat de les assignatures que s’hi imparteixin.
Aules destinades a les activitats d’orquestra i cor, amb una superfície adequada a la naturalesa de les diferents agrupacions i/o, si escau, a la relació numèrica professorat-alumnat de les assignatures
que s’hi imparteixin.
Aules d’ensenyament instrumental o vocal individual, amb una superfície adequada a la naturalesa de l’especialitat instrumental o
vocal que s’hi imparteixi. En cas que altres classes coŀlectives s’imparteixin en aquestes aules, la superfície d’aquestes s’ha d’adequar a la
relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes assignatures.
Aquells altres espais específics de determinades especialitats, de
conformitat amb el que estableixi la normativa corresponent.
Relació numèrica professorat-alumnat (article 22)
En les classes d’ensenyament no instrumental, com a màxim,
d’1/15.
En les classes de música de cambra, orquestra, cor o altres classes coŀlectives d’instrument, la relació professorat-alumnat queda
determinada per l’agrupació de què es tracti o pel que, si escau,
estableixi la normativa reguladora del currículum.
En les classes d’ensenyament instrumental individual és d’1/1.
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CENTRES D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS DE DANSA
Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Els centres d’ensenyaments artístics superiors de dansa han
de disposar de l’estructura organitzativa necessària per al desenvolupament dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols de
graduat o graduada en les especialitats corresponents.
Aquests centres han de complir, com a mínim, els requisits referents a instaŀlacions següents:
Espais docents amb independència del nombre d’alumnes:
Aula de música, amb una superfície adequada a la naturalesa de les
assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Aula de maquillatge, amb una superfície adequada a la seva funció.
Espais docents que dependran del nombre de llocs escolars, el
nombre dels quals ha de ser el necessari perquè, d’acord amb el
nombre de llocs escolars i la relació numèrica professorat-alumnat
es pugui garantir l’horari lectiu que s’estableixi en el pla d’estudis:
Aules destinades a la impartició de classes de dansa, amb una superfície i altura adequades i materials específics per a la prevenció
de lesions corporals.
Aules per a ensenyaments teòrics, amb una superfície adequada
a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació
numèrica professorat-alumnat d’aquestes.

CENTRES D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS DE
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
DE BÉNS CULTURALS
Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Els centres d’ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals han de disposar de l’estructura
organitzativa necessària per al desenvolupament dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols de graduat o graduada en
les especialitats corresponents.
En els centres que imparteixin ensenyaments corresponents als
ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de
béns culturals són necessaris, com a mínim, els requisits següents
referits a instaŀlacions i condicions materials, en funció de la
ràtio establerta:
Aules per a assignatures teòriques per especialitat, amb mitjans i
recursos que permetin l’ús de noves tecnologies.
Una aula específica de projectes degudament equipada.
Aules-taller per a procediments plàstics i tècniques artístiques.
Un laboratori de química, física i biologia degudament equipat per
a l’examen científic dels béns culturals.
Tallers de tècniques de l’especialitat dotades de la maquinària i tecnologies específiques.

Teatre, amb un escenari i una capacitat d’acord amb el nombre
d’usuaris possible i els equipaments necessaris per realitzar representacions de dansa.

Tallers de pràctiques de conservació i restauració equipats degudament i diferenciats per als cursos comuns i els cursos d’especialitat.

Vestidors amb dutxes adequats a la capacitat del centre.

Un espai d’ús polivalent que es pugui utilitzar per a exposicions,
activitats artístiques i altres actes.

Magatzem per a vestuari i escenografia amb una superfície adequada.
Les administracions educatives poden determinar, amb caràcter
general, el nombre d’aules necessàries per llocs escolars, d’acord
amb el currículum que estableixin.
Relació numèrica professorat-alumnat
Els centres docents que ofereixen els ensenyaments artístics superiors de dansa han de tenir, com a màxim, una relació d’1/25.
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Un laboratori fotogràfic d’investigació degudament equipat.

Espais diferenciats per a emmagatzematge de productes, obra
restaurada i obra pendent de restaurar, en condicions òptimes de
conservació i seguretat.
Relació numèrica professorat-alumnat
Els centres docents que imparteixin els estudis superiors de conservació i restauració de béns culturals han de tenir, com a màxim,
una relació numèrica d’1/20 en les classes teòriques i d’1/10, en les
classes teoricopràctiques i en els tallers.
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CENTRES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS D’ART DRAMÀTIC
Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Els centres d’ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic han de disposar de l’estructura organitzativa necessària per al desenvolupament dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols de graduat o graduada en les especialitats corresponents.
Els centres d’ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic cal que compleixin, com a mínim, els requisits referits a instaŀlacions i condicions
materials següents:
Espais docents amb independència del nombre d’alumnes:
Taller d’escenografia, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquest taller.
Taller de vestuari, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat
d’aquest taller.
Espais docents que dependran del nombre de llocs escolars, el nombre dels quals és el necessari perquè, d’acord amb el nombre de llocs
escolars i la relació numèrica professorat-alumnat, es pugui garantir l’horari que s’estableixi en el pla d’estudis:
Aules condicionades per als ensenyaments relatius a la tècnica i expressió corporal, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Aules condicionades per als ensenyaments d’interpretació, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin
i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Aules per a ensenyaments teòrics, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica
professorat-alumnat d’aquestes.
Aules condicionades per als ensenyaments de caracterització, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Aules condicionades per als ensenyaments de tècnica vocal i cant, amb una superfície adequada a la naturalesa de les assignatures que s’hi
imparteixin i a la relació numèrica professorat-alumnat d’aquestes.
Teatre, amb un escenari i una capacitat d’acord amb el nombre d’usuaris possible i equipaments suficients per a la realització de les pràctiques
específiques de les especialitats impartides.
Magatzem per a vestuari i escenografia amb una superfície adequada.
Vestidors amb dutxes adequats a la capacitat del centre.
Les administracions educatives poden determinar, amb caràcter general, el nombre d’aules necessàries per llocs escolars, d’acord amb el currículum que estableixin.
Relació numèrica professorat-alumnat
Els centres docents que ofereixen els ensenyaments corresponents als ensenyaments superiors d’art dramàtic han de tenir, com a màxim, una
relació numèrica d’1/12 en els ensenyaments que es defineixin com a pràctics i no pot superar la relació d’1/24, per als que s’estableixin com a
teoricopràctics i tècnics en el pla d’estudis. En el cas dels ensenyaments instrumentals, les administracions educatives poden establir les relacions
numèriques que preveu l’article 22 d’aquest Reial decret.
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CENTRES D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS DE DISSENY
Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Els centres d’ensenyaments artístics superiors de disseny han
de disposar de l’estructura organitzativa necessària per al desenvolupament dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols
de graduat o graduada en les especialitats corresponents.

CENTRES D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS
ADSCRITS A UNIVERSITATS
Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació
del règim d’adscripció a universitats públiques
de centres docents d’ensenyament superior.

Annex: documentació a adjuntar a la soŀlicitud
d’adscripció
Aquest Decret té per objecte regular els procediments per a:

En els centres que imparteixin ensenyaments corresponents als
ensenyaments artístics superiors de disseny són necessaris, com
a mínim, els requisits referits a instaŀlacions i condicions materials següents:

L’adscripció dels centres docents d’ensenyament superior, de
titularitat pública o privada, a una universitat pública de Catalunya, per impartir ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols universitaris amb validesa acadèmica oficial.

Aules per a assignatures teòriques per especialitat, amb mitjans i
recursos que permetin l’ús de noves tecnologies.

L’autorització de la implantació d’ensenyaments conduents a
l’obtenció d’un títol universitari amb validesa acadèmica oficial
en els centres docents adscrits.

Una aula de projectes degudament equipada.
Aules-taller per a procediments plàstics i tècniques artístiques.
Tallers de tècniques vinculades a l’especialitat, dotats de la maquinària i tecnologies específics.
Un estudi i un laboratori fotogràfic degudament equipats.
Un espai d’ús polivalent que es pugui utilitzar per a exposicions,
activitats artístiques i altres actes.
Espais diferenciats per a emmagatzematge de materials, productes i treballs realitzats, en condicions òptimes de conservació i
seguretat.
Relació numèrica professorat-alumnat
Els centres que imparteixin ensenyaments corresponents als ensenyaments artístics superiors de disseny han de tenir, com a màxim, una relació numèrica d’1/20 en les classes teòriques i d’1/10
alumnes per grup en les classes teoricopràctiques i en els tallers.

L’adscripció de centres docents d’ensenyament superior, així com
la implantació d’ensenyaments en aquests centres, hauran d’haver estat prèviament introduïdes en la programació universitària
de Catalunya.
Els centres docents adscrits hauran d’afegir a la seva denominació
la condició de centres adscrits i especificar el nom de la universitat.
El titular del centre docent d’ensenyament superior que vulgui soŀlicitar l’adscripció a una universitat pública, amb seu a
Catalunya, per tal d’impartir ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol amb validesa acadèmica oficial, haurà d’adreçar la
seva soŀlicitud al rector de la universitat a la qual es vulgui
adscriure. En la soŀlicitud s’adjuntarà una memòria, degudament signada, que haurà de contenir, necessàriament, els aspectes detallats en l’annex d’aquest Decret concretats en relació amb
l’ensenyament per a la impartició del qual se soŀlicita l’adscripció.
El rector de la universitat i el titular del centre docent hauran de
formalitzar un conveni de coŀlaboració acadèmica que haurà de
preveure, com a mínim, els aspectes següents:
Funcionament del centre i organització acadèmica.
Mètodes d’inspecció i supervisió acadèmica que utilitzarà la universitat:
Criteris d’avaluació dels alumnes, que seran realitzats pel mateix
centre.
Criteris d’accés al centre docent adscrit, que hauran de respectar
els criteris de valoració i les prioritats previstes en la normativa
vigent.
La distribució, funcional i econòmica, entre la universitat i el centre docent d’ensenyament superior dels serveis acadèmics i/o
administratius.
La proporció de la representació de la universitat en l’òrgan coŀlegiat de govern del centre docent adscrit.
Concessió de la venia docendi al professorat del centre docent
adscrit, d’acord amb la normativa interna de la universitat.
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UNIVERSITATS
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la qual estableix l’ordenació del sistema
universitari català, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats.
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Estatuts de les universitats públiques / normes d’organització i funcionament de
les universitats privades
Decret 200/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Girona.
Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida.
Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.
Decret 209/2003, de 9 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Pompeu
Fabra.
Decret 225/2003, de 23 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica
de Catalunya.
Decret 237/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Decret 246/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Acord GOV/99/2010, de 25 de maig, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament
de la Universitat Ramon Llull.
Acord GOV/140/2010, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament
de la Universitat Oberta de Catalunya.
Acord GOV/107/2011, de 5 de juliol, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament
de la Universitat Internacional de Catalunya.
Acord GOV/138/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament
de la Universitat Abat Oliba.
Acord GOV/175/2013, de 17 de desembre, pel qual s’aprova la modificació de les Normes
d’organització i funcionament de la Universitat de Vic i es disposa la publicació del seu text
íntegre.
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En els estatuts de les universitats es fixen les estructures bàsiques,
els centres, els serveis i altres estructures específiques de cada
universitat. Aquestes es poden classificar en les tipologies següents:
Facultats i escoles
Escoles universitàries adscrites
Escoles vinculades
Departaments
Instituts universitaris d’investigació integrats
Centres especials de recerca integrats
Centres d’estudis
Càtedres UNESCO
Instituts universitaris d’investigació adscrits
Instituts interuniversitaris
Centres de recerca participants
Centres del CSIC amb conveni amb la universitat
Serveis tècnics generals
Serveis cientificotècnics de suport a la recerca
Laboratoris de prestació de serveis
Grups de recerca amb autorització de nom específic (ANE)
Entitats instrumentals i fundació universitat
Les universitats públiques i privades estan integrades pels centres i les estructures bàsiques següents:
Escoles
Facultats
Departaments
Instituts universitaris de recerca
Altres centres i estructures necessaris per al desenvolupament
de les seves funcions
Centres d’educació superior adscrits a universitats
Escoles de doctorat
Escoles i facultats
Les escoles i les facultats són els centres encarregats de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció de títols de grau. També
poden impartir ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols,
així com portar a terme les altres funcions que determini la universitat.
La creació, modificació i supressió d’aquests centres, així com la
implantació i supressió dels ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional, de conformitat amb el que disposa l’article 35, les acorda
la comunitat autònoma, o bé per iniciativa pròpia, amb l’acord del
consell de govern de la universitat, o bé per iniciativa de la universitat, mitjançant proposta del consell de govern, en els dos casos amb
l’informe favorable previ del consell social.
Departaments
Els departaments són les unitats de docència i recerca encarregades de coordinar els ensenyaments en un àmbit o en diversos del coneixement en un centre o en diversos, d’acord amb la
programació docent de la universitat, de donar suport a les acrivitats
i iniciatives docents i investigadores del professorat i d’exercir les altres funcions que siguin determinades pels estatuts.
La creació, modificació i supressió de departaments correspon a la
universitat, d’acord amb els seus estatuts.
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Instituts universitaris de recerca
Els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la
recerca científica i tècnica o a la creació artística. Poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i
de postgrau, segons els procediments que prevegin els estatuts, i
proporcionar assessorament tècnic en l’àmbit de les seves competències.
Els instituts universitaris de recerca es regeixen per la normativa, pels
estatuts, pel conveni de creació i adscripció, si escau, i per les normes
pròpies.
Els instituts universitaris de recerca poden ser constituïts per una
universitat o per més, o conjuntament amb altres entitats públiques
o privades mitjançant convenis o altres formes de cooperació, de
conformitat amb els estatuts.
Centres d’ensenyaments superiors adscrits a universitats
L’adscripció mitjançant conveni a una universitat pública de
centres docents de titularitat pública o privada per impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en
tot el territori nacional requereix l’aprovació de la comunitat autònoma, a proposta del consell de govern de la universitat, amb l’informe
favorable previ del seu consell social.
L’adscripció mitjançant conveni a una universitat privada de centres
docents de titularitat privada per impartir estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional
requereix l’aprovació de la comunitat autònoma, a proposta de la
universitat.
Els centres adscrits han d’estar establerts en l’àmbit territorial de
la corresponent comunitat autònoma, o comptar, així mateix, amb
l’aprovació d’aquella en què estiguin ubicats.
Els centres adscrits a una universitat es regeixen pel que disposa
aquesta Llei, per les normes dictades per l’Estat i les comunitats autònomes en l’exercici de les seves competències, pel conveni d’adscripció i per les seves pròpies normes d’organització i funcionament.
El començament de les activitats dels centres adscrits ha de ser autoritzat per la comunitat autònoma.
Escoles de doctorat
Les escoles de doctorat poden ser creades individualment per una
universitat o conjuntament amb d’altres o en coŀlaboració d’una
universitat o de diverses amb altres organismes, centres, institucions
i entitats amb activitats d’R+D+I, públiques i privades, nacionals o
estrangeres.
Les escoles de doctorat han de garantir que duen a terme la seva
pròpia estratègia lligada a l’estratègia de recerca de la universitat
o universitats si escau, dels organismes públics de recerca i altres
entitats i institucions implicades. També han d’acreditar una capacitat de gestió adequada per als seus fins assegurada per les universitats i institucions promotores.
Les escoles han de planificar la necessària oferta d’activitats inherents a la formació i el desenvolupament dels doctorands,
portades a terme o bé per coŀlaboradors de les universitats i entitats
promotores o bé amb l’auxili de professionals externs, professors o
investigadors visitants. En tot cas, les escoles de doctorat han de garantir un lideratge en el seu àmbit i una massa crítica suficient de
doctors professors de tercer cicle i doctorands en el seu àmbit de
coneixement.
Les escoles de doctorat es poden organitzar centrant les seves activitats en un o més àmbits especialitzats o interdisciplinaris. Així mateix, d’acord amb el que estableixin els estatuts de la universitat i la
normativa de la comunitat autònoma corresponent, poden incloure
ensenyaments oficials de màster de contingut fonamentalment científic, així com altres activitats obertes de formació en recerca.
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Legislació amb relació als àmbits disciplinaris i continguts curriculars
Paraules clau
ensenyaments mínims, aspectes bàsics / currículum, pla d’estudis / matèries, mòduls professionals, mòduls formatius i assignatures / famílies professionals, perfils professionals, qualificacions professionals / mencions, àrees, especialitats.

Decret 307/1996, de 2 de setembre, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny, de la família professional d’arts aplicades de l’escultura.
Decret 145/1997, de 13 de maig, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny en buidat i emmotllat artístics, ebenisteria artística, daurat i policromia artístics,
artesania en cuir, talla artística en fusta, talla artística en pedra, forja artística i fosa artística i galvanoplàstia, de la
família professional d’arts aplicades de l’escultura.
Decret 285/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny de modelisme i maquetisme, modelisme industrial i mobiliari, de la família professional
de disseny industrial.
Decret 334/1997, de 23 de desembre, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny en serigrafia artística i en gravat calcogràfic, de la família professional d’arts aplicades al llibre.
Decret 136/1998, de 9 de juny, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny en moblament, en arquitectura efímera, en aparadorisme, en elements de jardí i en
projectes i direcció d’obres de decoració, de la família professional de disseny d’interiors.
Decret 213/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d’estampació, en enquadernació artística i en edició d’art, de la
família professional de les arts aplicades al llibre.
Reial decret 1737/1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen diversos títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny,
pertanyents a la família professional de tèxtils artístics, i s’aproven els ensenyaments mínims corresponents.
Decret 15/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny en joieria artística i en orfebreria i argenteria artístiques, de la família professional de la
joieria d’art.
Decret 16/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny en estilisme d’indumentària i en modelisme d’indumentària, de la família professional de
les arts aplicades a la indumentària.
Decret 17/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny en procediments d’orfebreria i argenteria, en emmotllat i fosa d’objectes d’orfebreria,
joieria i bijuteria artístiques, en procediments de joieria artística, en gravat artístic sobre metall i en encastat, de
la família professional de la joieria d’art.
Decret 50/1999, de 23 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de laboratori
d’imatge.
Decret 268/1999, de 28 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny en floristeria, de la família professional d’art floral.
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Decret 269/1999, de 28 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny en esmalt sobre metalls, de la família professional d’esmalts artístics.
Decret 270/1999, de 28 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny en revestiments murals, de la família professional de les arts aplicades al mur.
Decret 294/1999, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur i en mosaics, de la família professional de les arts aplicades al mur.
Decret 295/1999, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny d’art floral, de la família professional d’art floral.
Decret 296/1999, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny en esmalt artístic al foc sobre metalls, de la família professional d’esmalts artístics.
Decret 113/2001, de 2 de maig, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior
d’arts plàstiques i disseny en art tèxtil, en estampacions i tintatges artístics, en estilisme de teixits de calada i en
colorit de coŀleccions, de la família professional dels tèxtils artístics.
Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.
Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
Reial decret 954/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en patronatge i moda i se’n fixen els
ensenyaments mínims.
Reial decret 955/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix el títol de tècnic en confecció i moda i se’n fixen els ensenyaments
mínims.
Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat
de Formació Professional.
Reial decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics de grau en art
dramàtic establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de
grau en música establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de
grau en dansa establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de
grau en disseny establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de
grau en conservació i restauració de béns culturals establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 1579/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en disseny i moblament i se’n
fixen els ensenyaments mínims.
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Reial decret 1580/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en disseny tècnic en tèxtil i pell
i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 1583/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en animacions 3D, jocs i entorns
interactius i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 1586/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic en preimpressió digital i se’n fixen els
ensenyaments mínims.
Reial decret 1590/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic en impressió gràfica i se’n fixen els
ensenyaments mínims.
Reial decret 1591/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic en fabricació i ennobliment de productes
tèxtils i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 1679/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en vestuari a mida i
d’espectacles i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 1680/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en realització de projectes
audiovisuals i espectacles i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 1681/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en producció d’audiovisuals i
espectacles i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 1683/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic en postimpressió i acabats gràfics i se’n
fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 553/2012, de 23 de març, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en caracterització i maquillatge
professional i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 556/2012, de 23 de març, pel qual s’estableix el títol de tècnic en vídeo, discjòquei i so i se’n fixen els
ensenyaments mínims.
Reial decret 1427/2012, d’11 d’octubre, pel qual es constitueix la família professional artística de comunicació gràfica i
audiovisual, s’estableix el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en animació pertanyent a aquesta família
professional artística i s’aproven els corresponents ensenyaments mínims.
Reial decret 1428/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en
gràfica interactiva, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els
corresponents ensenyaments mínims.
Reial decret 1429/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica
impresa, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els corresponents
ensenyaments mínims.
Reial decret 1430/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en
gràfica audiovisual, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els
corresponents ensenyaments mínims.
Reial decret 1431/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en
gràfica publicitària, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els
corresponents ensenyaments mínims.
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Reial decret 1432/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en
fotografia, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els corresponents
ensenyaments mínims.
Reial decret 1433/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en
iŀlustració, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els corresponents
ensenyaments mínims.
Reial decret 1434/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en
còmic, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els corresponents
ensenyaments mínims.
Reial decret 1435/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny en assistència
al producte gràfic interactiu, de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els
corresponents ensenyaments mínims.
Reial decret 1436/2012, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny en assistència al
producte gràfic imprès, que pertany a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’aproven els
corresponents ensenyaments mínims.
Reial decret 174/2013, de 8 de març, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en disseny i edició de publicacions
impreses i multimèdia i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Reial decret 175/2013, de 8 de març, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en disseny i gestió de la producció
gràfica i se’n fixen els ensenyaments mínims.
Decret 253/2013, de 19 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de fusteria i
moble.
Decret 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de
desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s’estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d’arts
plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i
disseny de ceràmica artística.
Decret 84/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ, i se
n’estableix el currículum.
Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques
d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum.
Decret 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de so per a
audiovisuals i espectacles.
Decret 221/2015, de 6 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instaŀlació i
moblament.
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Selecció / exemples d’ordres i resolucions que implanten estudis i aproven plans d’estudi
en relació amb els ensenyaments artístics
Ordre ECO/342/2012, de 19 d’octubre, per la qual s’implanten diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat de Barcelona.
Resolució ENS/1547/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior d’art
dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre.
Resolució ENS/1548/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de
dansa del Centre Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.
Resolució ENS/1549/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de
disseny de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques.
Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de
conservació i restauració de béns culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.
Resolució ENS/1551/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de
música del Centre Autoritzat de Grau Superior de Música, Liceu.
Resolució ENS/1552/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de
música del centre Taller de Músics.
Resolució ENS/1553/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de
disseny de l’Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce.
Resolució ENS/1554/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de
música de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Resolució ENS/1555/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de
disseny de l’Escola Superior de Disseny .
Resolució ENS/1556/2014, de 23 de juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior d’art
dramàtic del centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic Eòlia.
Ordre ECO/147/2015, de 12 de maig, per la qual s’implanten i es reconeix la implantació i se suprimeixen i es reconeix la supressió de
diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Girona i a la Universitat Oberta de Catalunya,
i la supressió d’un grau a la Universitat Internacional de Catalunya.
Ordre ECO/83/2015, de 27 de març, per la qual s’implanten i es reconeix la implantació de diversos estudis oficials de màster universitari
a les universitats públiques i privades de Catalunya.
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Legislació en relació amb els nivells educatius,
els ensenyaments artístics i universitaris
Paraules clau
Ensenyament postobligatori / matèries, mòduls professionals, mòduls formatius i assignatures / ensenyament de règim especial / grau
mitjà, grau superior i grau professional / tècnic, tècnic superior, grau, postgrau, màster i doctorat / ensenyament superior / crèdits europeus / títols oficials i títols no oficials o no reglats.

ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS
Nivells educatius i àmbits disciplinaris
Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regulen la programació universitària de Catalunya i els procediments
de creació o reconeixement i reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments.
Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment perquè les universitats expedeixin el suplement
europeu al títol.
Reial decret 1125/2003 , de 5 d’agost, pel qual s’estableixen el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions
en les titulacions de caràcter oficial, i validesa a tot el territori nacional.
Reial decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els
estudis universitaris oficials de grau. Disposició derogatòria.
Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau. Disposició
derogatòria.
Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’ha establert l’ordenació general de la formació professional del
sistema educatiu. Disposició derogatòria.
Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de
grau professional de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de grau
professional de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts
plàstiques i disseny.
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i se’n fixen els
ensenyaments mínims.
Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau
professional i se’n regula la prova d’accés.
Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau
professional i se’n regula la prova d’accés.
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Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.
Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d’Universitats, Centres i Títols.
Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats
per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.
Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.
Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix
el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació, i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials.
Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i de
modificació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.
Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.
Reial decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els requisits d’expedició del suplement europeu als títols
que regula el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per
a l’Educació Superior.
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Legislació sobre la gestió de centres i institucions educatius
Paraules clau
Centre educatiu / centre de formació / escola d’art / conservatori / escola superior / universitat
centre integrat, centre adscrit, centre de treball, tipologies de centres, públic / privat
autonomia dels centres, requisits de les instaŀlacions.

ESTABLIMENT DE CONDICIONS I REQUISITS DELS CENTRES
Centres, institucions, equipaments, instaŀlacions
Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.
Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents
d’ensenyament superior.
Decret 200/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Girona.
Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida.
Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili.
Decret 237/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Decret 246/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Decret 209/2003, de 9 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.
Decret 225/2003, de 23 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació
professional.
Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els
ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària.
Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments artístics regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Reial decret 564/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen
els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional.
Acord GOV/99/2010, de 25 de maig, pel qual s’aproven les normes d’organització i funcionament de la Universitat
Ramon Llull.
Acord GOV/107/2011, de 5 de juliol, pel qual s’aproven les normes d’organització i funcionament de la Universitat
Internacional de Catalunya.
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Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Acord GOV/138/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’organització i funcionament de la Universitat
Abat Oliba.
Acord GOV/140/2010, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’organització i funcionament de la Universitat
Oberta de Catalunya.
Acord GOV/175/2013, de 17 de desembre, pel qual s’aprova la modificació de les normes d’organització i funcionament
de la Universitat de Vic i es disposa la publicació del seu text íntegre.

Selecció / exemples d’ordres que aproven processos d’adscripció
Ordre ECO/176/2013, de 17 de juliol, per la qual s’autoritzen l’adscripció d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, a la Universitat
Autònoma de Barcelona i la implantació de l’estudi universitari oficial de grau en disseny.
Ordre ECO/157/2014, de 28 d’abril, per la qual s’autoritza l’adscripció d’ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives a la Universitat de
Barcelona i la implantació de l’estudi universitari oficial de grau en continguts digitals interactius.
Ordre ECO/316/2014, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova l’adscripció de l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny, a la Universitat Autònoma de Barcelona i la implantació de l’estudi universitari oficial de grau en arts i disseny.
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Llista de disposicions legals que conformen el marc jurídic
dels ensenyaments artístics professionals i universitaris
En relació amb el procés de Bolonya
(Espai Europeu per a l’Educació Superior, EEES)
Declaració de la Sorbona (maig de 1998)
Declaració de Bolonya (juny de 1999)
Comunicat de Praga (maig de 2001)
Declaració de Berlín (octubre de 2003)
Declaració de Bergen (maig de 2005)
Declaració de Londres (maig de 2007)
Declaració de Lovaina (abril de 2009)
Declaració de Budapest i Viena (març de 2010)
Declaració de Bucarest (abril de 2012)
Declaració d’Erevan (maig de 2015)
* Propera Conferència de Ministres europeus:
Declaració de França (2018)

En relació amb el procés de Copenhaguen
(educació i formació professionals, EFP)
Declaració de Copenhaguen (2002)
Comunicat de Maastricht (2004)
Comunicat d’Hèlsinki (2006)
Comunicat de Burdeus (2008)
Comunicat de Bruges (2010)

Llei orgànica

Llei

Llei orgànica 6/2001

Llei 1/2003

Llei orgànica 5/2002

Llei 12/2009

Llei orgànica 2/2006

Llei 10/2015

Llei orgànica 4/2007

Llei 15/2015

Llei orgànica 8/2013
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Reial decret
Reial decret 557/1991

Reial decret 1614/2009

Reial decret 1681/2011

Reial decret 1737/1998

Reial decret 132/2010

Reial decret 553/2012

Reial decret 1044/2003

Reial decret 303/2010

Reial decret 556/2012

Reial decret 1125/2003

Reial decret 564/2010

Reial decret 1427/2012

Reial decret 1128/2003

Reial decret 630/2010

Reial decret 1428/2012

Reial decret 55/2005

Reial decret 631/2010

Reial decret 1429/2012

Reial decret 56/2005

Reial decret 632/2010

Reial decret 1430/2012

Reial decret 1416/2005

Reial decret 633/2010

Reial decret 1431/2012

Reial decret 1558/2005

Reial decret 635/2010

Reial decret 1432/2012

Reial decret 63/2006

Reial decret 861/2010

Reial decret 1433/2012

Reial decret 1538/2006

Reial decret 99/2011

Reial decret 1434/2012

Reial decret 1577/2006

Reial decret 1027/2011

Reial decret 1435/2012

Reial decret 85/2007

Reial decret 1147/2011

Reial decret 1436/2012

Reial decret 596/2007

Reial decret 1579/2011

Reial decret 174/2013

Reial decret 1393/2007

Reial decret 1580/2011

Reial decret 175/2013

Reial decret 1467/2007

Reial decret 1583/2011

Reial decret 534/2013

Reial decret 954/2008

Reial decret 1590/2011

Reial decret 96/2014

Reial decret 955/2008

Reial decret 1591/2011

Reial decret 21/2015

Reial decret 1509/2008

Reial decret 1638/2011

Reial decret 22/2015

Reial decret 1892/2008

Reial decret 1679/2011

Reial decret 242/2009

Reial decret 1680/2011
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Decret
Decret 179/1993

Decret 295/1999

Decret 284/2011

Decret 307/1996

Decret 296/1999

Decret 253/2013

Decret 390/1996

Decret 113/2001

Decret 260/2013

Decret 142/1997

Decret 93/2003

Decret 28/2014

Decret 258/1997

Decret 176/2003

Decret 85/2014

Decret 285/1997

Decret 200/2003

Decret 7/2015

Decret 334/1997

Decret 201/2003

Decret 84/2015

Decret 213/1998

Decret 202/2003

Decret 85/2015

Decret 136/1998

Decret 209/2003

Decret 196/2015

Decret 15/1999

Decret 225/2003

Decret 221/2015

Decret 16/1999

Decret 237/2003

Acord GOV/99/2010

Decret 17/1999

Decret 246/2003

Acord GOV/140/2010

Decret 50/1999

Decret 24/2008

Acord GOV/107/2011

Decret 268/1999

Decret 25/2008

Acord GOV/138/2011

Decret 269/1999

Decret 142/2008

Acord GOV/175/2013

Decret 270/1999

Decret 28/2010

Decret 294/1999

Decret 102/2010

Ordre

Resolució

Ordre EDU/543/2008

Resolució ENS/2869/2011

Ordre ECO/342/2012

Resolució ENS/1547/2014

Ordre ECO/176/2013

Resolució ENS/1548/2014

Ordre ENS/34/2014

Resolució ENS/1549/2014

Ordre ECO/157/2014

Resolució ENS/1550/2014

Ordre ECO/316/2014

Resolució ENS/1551/2014

Ordre ECO/83/2015

Resolució ENS/1552/2014

Ordre ECO/147/2015

Resolució ENS/1553/2014

Ordre ENS/241/2015

Resolució ENS/1554/2014
Resolució ENS/1555/2014
Resolució ENS/1556/2014
Resolució ENS/1737/2015
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2.7

Avaluació

En aquest darrer apartat, fem una aproximació als mecanismes d’avaluació del sistema educatiu. L’avaluació,
tal com s’explica més endavant, és sobretot un instrument de millora que genera coneixement sobre l’activitat
mateixa i permet sintonitzar el desenvolupament de la pràctica amb el punt de partida inicial. Com s’ha pogut
observar en el capítol de legislació, sol passar que els plantejaments legislatius i els decrets continguin enunciats
i visions sobre l’educació que després no queden reflectits en la pràctica. Quan en els ecosistemes conflueixen
marcs administratius diferents i les relacions que es donen impliquen gran diversitat d’organismes administratius i agents diversos, la responsabilitat d’avaluar amb relació al conjunt de l’ecosistema les relacions i xarxes i la
seva eficàcia queda dissipada i eclipsada per les avaluacions acotades a aspectes concrets que es fan.
En el text s’explica com els sistemes d’avaluació afecten els ensenyaments de batxillerat, formació professional
i ensenyaments de règim general, com els artístics; que els agents/òrgans responsables són el Departament
d’Ensenyament, el Consell Superior d’Avaluació, la Inspecció d’Educació i l’Institut d’Estadística de Catalunya,
entre d’altres; que les tipologies d’accions avaluadores bàsiques són el sistema d’indicadors, els estudis d’avaluació i les recerques en avaluació, i que els àmbits van des de l’avaluació del sistema educatiu o dels centres i
serveis educatius, fins als agents o a la mateixa Inspecció d’Educació i Administració.
En relació amb l’educació superior, s’exposa com el sistema d’avaluació afecta els ensenyaments universitaris i
artístics superiors (EAS), així com que els agents/òrgans avaluadors són l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) amb el desenvolupament del Marc VSMA i el programa AUDIT
(sistema SGIQ), en el cas dels ensenyaments universitaris, o el programa AUDIT-EAS (verificació, seguiment,
modificació i acreditació), en el cas dels estudis artístics superiors, i que també s’avalua el professorat, els centres
adscrits i els centres de recerca.
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Avaluació del sistema educatiu
Des dels professionals implicats en l’ensenyament, l’avaluació es considera una garantia per a la millora efectiva
de l’educació. En aquest sentit, cal invertir esforços en el disseny d’una avaluació sistemàtica, coherent, cíclica i
global que afecti els diferents àmbits dels sistemes educatiu i universitari.
D’acord amb els plantejaments dels sistemes educatius europeus, el sistema educatiu de Catalunya (inclòs
l’universitari) té la millora de la qualitat i eficàcia del sistema d’educació i formació com un dels seus objectius
prioritaris. Així mateix, els diferents agents implicats en l’educació assumeixen l’obligació d’obtenir dades al més
objectives possible sobre el sistema, amb la finalitat de valorar la consecució dels objectius proposats i millorar
la qualitat del sistema.
En relació amb el sistema educatiu català, és el Departament d’Ensenyament, a través del Consell Superior
d’Avaluació i de la Inspecció d’Educació, el responsable de l’acció avaluadora i del desplegament de diferents
processos que garanteixin la millora de la qualitat de l’educació en els ensenyaments que en depenen. Entre
aquests ensenyaments, cal destacar els que són objecte d’interès del present estudi, és a dir, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial, concretament, els ensenyaments artístics.
Pel que fa referència als ensenyaments que depenen del Departament d’Ensenyament, cal esmentar que el
desplegament de l’avaluació es fragmenta en diferents processos que afecten diversos àmbits, sovint interrelacionats entre ells.
Quant al sistema universitari català, és l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya) l’entitat responsable de la millora de la qualitat en els ensenyaments universitaris i, també,
en els ensenyaments artístics superiors. En aquest sentit, l’AQU Catalunya ha desplegat el Marc VSMA, que
s’estructura en una missió i una visió global on es defineix el model català d’avaluació i millora de la qualitat,
i al qual ens referim més endavant.
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Formats d’accions avaluadores
L’objectiu principal de les accions avaluadores és informar sobre indicadors de recursos, context, processos i
resultats. En aquest sentit, integren una perspectiva interna i externa d’avaluació per proporcionar un enfocament global i focal dins del cicle avaluador.
Més enllà del diversos àmbits o nivells on es desenvolupi una acció avaluadora, el marc d’aquesta acció es pot
definir en relació amb aquests tres formats:

SISTEMA D’INDICADORS
La seva funció és descriure el funcionament del sistema educatiu i proporcionar informació rigorosa, constant,
consistent i significativa dels components principals. Els indicadors han d’oferir sèries temporals, amb el propòsit de permetre estudiar l’evolució dels fenòmens educatius.
Possibiliten l’elaboració d’estudis comparatius amb altres realitats educatives.

ESTUDIS D’AVALUACIÓ
Acció que consisteix en la definició d’uns objectius i instruments, i l’obtenció i anàlisi de dades que permeten
valorar una realitat educativa i elaborar propostes de millora. Aquests estudis poden ser globals o focalitzats en
una àrea més concreta. Es complementen amb altres estudis que avaluen el desenvolupament de programes i
serveis, així com la funció dels agents que actuen directament en el sistema.
Cal considerar que alguns estudis necessiten la participació d’organismes externs en l’avaluació educativa.

RECERQUES EN AVALUACIÓ
L’objectiu d’aquesta tipologia d’acció avaluadora és complementar i millorar els estudis d’avaluació elaborats
des de l’administració educativa. En aquest sentit, es fomenta la coŀlaboració amb les universitats o institucions
especialitzades, i s’incentiven estudis de recerca elaborats pel professorat i els centres educatius.
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Nivells i àmbits d’actuació en relació amb l’avaluació
del sistema educatiu
El sistema d’avaluació pel que fa a la globalitat del sistema educatiu dels ensenyaments dependents del Departament d’Ensenyament s’estructura en diferents àmbits sovint interrelacionats. Aquests àmbits són els següents:

AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU
Orientada al coneixement del conjunt del sistema, de la seva adequació a les necessitats educatives i a les
demandes socials.
El tipus d’avaluació característica són les avaluacions globals diagnòstiques (AGD) en relació amb una etapa
del sistema educatiu (educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i formació professional). Aquestes
avaluacions es duen a terme periòdicament.
El Consell Superior d’Avaluació pot obtenir informació provinent de l’àmbit en relació amb l’avaluació dels centres, els serveis educatius i els plans i programes.

AVALUACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS
Cal considerar la importància dels centres educatius com a unitat organitzativa i funcional bàsica del sistema
educatiu en què interactuen els elements del sistema. En aquest sentit, els processos d’avaluació de centres
educatius són un dels principals elements per a una oferta educativa de qualitat.
L’avaluació de centres educatius combina:
La perspectiva interna (o autoavaluació), mitjançant els documents de planificació com el projecte educatiu
del centre (PEC), el projecte de direcció, la programació general anual i la memòria anual de centre.
La perspectiva externa, a través del Consell Superior d’Avaluació i de la Inspecció d’Educació. En aquest cas,
s’avaluen els resultats obtinguts a través del sistema d’indicadors de centre (SIC), de l’avaluació anual de
centre (AVAC) i de l’avaluació global diagnòstica (AGD).

AVALUACIÓ DELS SERVEIS EDUCATIUS
Permet conèixer el funcionament de cadascun dels serveis, així com la globalitat de la seva intervenció, per
poder objectivar i valorar la seva funcionalitat i fer propostes de millora. Aquesta avaluació té característiques
semblants a la dels centres educatius (aspectes tant organitzatius i de gestió com d’avaluació del servei prestat).

AVALUACIÓ DE PLANS I PROGRAMES
Respon a polítiques educatives que es volen potenciar, i són enteses com un suport als centres i al professorat.
L’avaluació d’aquests plans i programes permet comprovar la consecució dels objectius proposats i ajustar-los a
una realitat diversa. Així, es presta especial atenció a la valoració dels usuaris: professorat, pares i mares i alumnat.

AVALUACIÓ D’AGENTS DE L’EDUCACIÓ (FUNCIÓ DOCENT I FUNCIÓ DIRECTIVA)
La finalitat d’aquest àmbit és conèixer i objectivar la seva aportació a la millora de la qualitat de l’educació que
rep l’alumnat i incidir en la millora de la qualitat professional del professorat. Aquesta avaluació és contextualitzada, ja que la funció directiva i la funció docent es realitzen en un context determinat. Consisteix en una
avaluació de caràcter voluntari.

AVALUACIÓ DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ I DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA
Per avaluar la intervenció de la Inspecció d’Educació es consideren els elements aportats tant des de la mateixa
Inspecció com des de la comunitat educativa i altres agents implicats en l’educació. En relació amb l’administració educativa, ella mateixa desenvolupa criteris i procediments per autoavaluar-se.
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Nivells i àmbits d’actuació quant a l’avaluació universitària i
ensenyaments artístics superiors
Pel que fa a la millora de la qualitat del sistema universitari català, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) desenvolupa processos d’avaluació en relació amb els ensenyaments
universitaris i els ensenyaments artístics superiors (EAS). En la consecució d’aquests objectius es desenvolupen
el programa AUDIT i el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de titulacions oficials
(VSMA).
Les universitats i els EAS han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l’assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen.
Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la
qualitat (SGIQ), formalment establerts i públicament disponibles. Quant als ensenyaments artístics superiors, el
Departament d’Ensenyament i l’AQU Catalunya han establert les bases del programa AUDIT-EAS per a l’orientació i l’avaluació del disseny dels SGIQ dels centres que imparteixen aquests ensenyaments.
Aquests són els objectius del programa AUDIT:
Afavorir el desenvolupament i la implementació del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ) de la
formació universitària dels centres universitaris i, també, d’altres institucions d’educació superior, amb la
integració de totes les activitats relacionades amb l’assegurament de la qualitat dels ensenyaments que
s’han desenvolupat i assegurant que el SGIQ sigui l’eina usada per al seguiment dels programes formatius.
Posar en pràctica un programa que contribueixi al reconeixement del disseny dels SGIQ a través de l’avaluació de l’adequació dels SGIQ dissenyats i la certificació posterior dels SGIQ implementats.
En aquest context, l’Agència desenvolupa diferents processos d’avaluació en relació amb les titulacions universitàries i els ensenyaments artístics superiors. Aquests processos són la verificació, el seguiment, la modificació i
l’acreditació inclosos en el Marc VSMA, que és un document acordat amb les universitats catalanes a través dels
vicerectors i vicerectores responsables de la qualitat i amb els membres de les Unitats Tècniques de Qualitat a
les universitats catalanes.
El Marc VSMA vincula els processos de verificació (o acreditació prèvia), seguiment, modificació i acreditació de
la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya, amb els propòsits següents:
Garantir una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments.
Promoure la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes.
Donar suport als responsables universitaris en la construcció de la visió estratègica dels ensenyaments.
Ajudar a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social de la universitat.
Aquest Marc dóna una visió estructurada i integrada dels quatre processos d’assegurament de la qualitat que
se succeiran al llarg del cicle de vida dels ensenyaments.
D’altra banda, també són objecte d’avaluació el professorat universitari i els centres adscrits i de recerca:
Des de l’any 2003, l’AQU realitza avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat de
les universitats públiques catalanes per a les figures de coŀlaborador, lector, agregat i catedràtic. Des de l’any
2006, l’Agència avalua els mèrits individuals de docència, recerca i gestió del personal docent i investigador,
funcionari i contractat, de les universitats catalanes.
Pel que fa als centres, per un costat es va aplicar un programa consistent en l’avaluació institucional dels
centres adscrits que presentaven propostes de titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES) per implantar durant el curs acadèmic 2009-2010. Per l’altre costat, es va desenvolupar una avaluació
en relació amb els centres de recerca per tal de contribuir a la millora de la seva planificació, gestió i política
vers l’exceŀlència.
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Òrgans avaluadors del sistema educatiu
L’avaluació del sistema educatiu en els diferents àmbits implica la participació de diversos agents. Aquests
agents es poden classificar en dos: òrgans avaluadors que intervenen en el sistema educatiu dels ensenyaments dependents del Departament d’Ensenyament i òrgans avaluadors de l’educació superior.

AGENTS O ÒRGANS DELS ENSENYAMENTS VINCULATS AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Consell Superior d’Avaluació, en relació amb l’avaluació del sistema educatiu i les polítiques educatives.
Inspecció d’Educació, en relació amb l’àmbit de centres, dels serveis educatius, dels plans i programes, de
la funció pública docent i directiva, i de l’avaluació de si mateixa.
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), responsable de les funcions de planificació, normalització,
coordinació i gestió del sistema estadístic de Catalunya. Està en relació amb el sistema d’indicadors i amb
l’àmbit de la recopilació i organització de dades.
Institut Nacional d’Avaluació Educativa, òrgan que coordina les polítiques d’avaluació general del sistema
educatiu i la realització de les avaluacions generals de diagnòstic. També coordina la participació de
l’Estat espanyol en les avaluacions internacionals i elabora el Sistema Estatal d’Indicadors de l’Educació i
la realització d’investigacions i estudis d’avaluació del sistema educatiu.
Altres òrgans propis de gestió dels centres educatius, en relació amb l’avaluació de centres educatius.
Altres òrgans propis de gestió dels serveis educatius, en relació amb l’àmbit de l’avaluació de serveis.

AGENTS O ÒRGANS VINCULATS A L’EDUCACIÓ SUPERIOR
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és un agent independent del sistema universitari català que dóna suport a les institucions d’educació superior en garantir la millora de la qualitat
dels programes formatius, del professorat i dels centres.
L’AQU Catalunya és membre fundadora i de ple dret de l’European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA) i ha estat una de les tres primeres agències a ser inclosa en l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). És membre de la International Network for Quality
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), de la qual exerceix el Secretariat des de l’any 2013,
de la Red Española de Agencias de Calidad Universitarias (REACU) i també de l’European Consortium for
Accreditation (ECA).

272

3

PRODUIR
L’ECOSISTEMA:
FORMAR PART
DEL SISTEMA
INTERACCIONS ENTRE EL MÓN
ACADÈMIC I EL PROFESSIONAL
3.1 | CIRCULACIONS EN EL SISTEMA EDUCATIU. ESTUDIANTS I
DOCENTS
3.2 | DINS DEL SISTEMA. LA VISIÓ DEL SECTOR PROFESSIONAL
A TRAVÉS DELS SEUS DOCUMENTS
3.3 | EL MARC EUROPEU I L’ARTICULACIÓ D’UN NOU CONTEXT
RELACIONAL
3.4 | RECERCA I INNOVACIÓ
3.5 | PRÀCTIQUES
3.6 | EMPRENEDORIA
3.7 | INSERCIÓ LABORAL

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

Introducció. Les relacions del sistema educatiu
i universitari amb el món professional

3

La complexitat i diversitat del marc relacional que es creen entre els sistemes educatius i universitari i l’entorn
professional es poden descriure a partir d’una aproximació que té per objectiu identificar els elements i les
situacions en què la interacció que es produeix pot esdevenir una veritable frontissa entre l’entorn acadèmic i
professional, entorns que assoleixen la seva fita quan se’n facilita la sintonització i complementarietat.
En aquest apartat, descrivim un conjunt d’interaccions que faciliten el contacte i l’ingrés de l’alumnat en el
món professional i, alhora, serveixen a les institucions, als centres i a les entitats implicades per construir un
espai intermedi on les lògiques acadèmiques i les laborals poden articular un dinàmica híbrida d’enriquiment
mutu. Una oportunitat per sobreposar-se a les limitacions de qualsevol sistema que, amb tendència natural a
tancar-se, necessita ser empès cap a lògiques més obertes i poroses, mantenir una innovació contínua i, en definitiva, desbordar els límits del sistema mateix per inserir-se en el seu entorn des d’una perspectiva ecosistèmica.
Al llarg d’aquest document, s’ha fet palès que la realitat catalana relacionada amb l’educació i la universitat està
travessada per marcs supraautonòmics que, d’una manera o altra, condicionen o determinen el seu possible
desenvolupament.
Considerem oportú presentar en aquest capítol una breu cartografia del marc europeu i els seus efectes en
el context educatiu, la recerca i, en certa manera, també en relació amb el context professional i laboral. Amb
anterioritat, hem fet esment a aspectes concrets que responen a l’acció legislativa d’Europa, però considerem
que, en darrer terme, amagades darrere el marc regional i estatal, les directrius europees modulen de manera
més determinant del que es percep el futur marc econòmic. Dit d’una altra manera, condicionen el context
laboral i productiu en el qual les persones que avui mateix inicien els seus estudis d’educació superior hauran
de desenvolupar les competències professionals apreses.
Obrir el camp fins a incloure el marc europeu permet subratllar una mirada centrada en els ecosistemes on
s’insereixen el sistema educatiu i les universitats i, al mateix temps, facilita el fet de superar la lògica sectorial que
tant caracteritza els ensenyaments artístics.
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3.1

Circulacions en el sistema educatiu. Estudiants i
docents

En la introducció del capítol dels nivells educatius, parlàvem del sistema educatiu com una estructura tancada que plantejava uns requisits per entrar-hi, tant a l’alumnat com al professorat. Posteriorment, en el capítol
de centres educatius, quan s’esmenta alguna de les problemàtiques associades a la implementació de l’Espai
Europeu d’Educació Superior, s’apuntava que una de les queixes de les universitats respecte de la unificació de
l’Espai Europeu era que es generaven greuges comparatius amb les escoles d’ensenyament artístic superior,
alguns dels quals estaven relacionats amb els requisits d’accés per part del professorat. Per posar un exemple: si
en un màster universitari el 70 % dels professors han de ser doctors, en el cas dels màsters realitzats en un centre
d’educació superior el percentatge és només del 15 %.
En aquest apartat, es fa una panoràmica de les condicions d’accés i circulació pel sistema educatiu, tant del
cos d’estudiants com del professorat.

Circulació de l’alumnat dins del sistema
BATXILLERAT
Per accedir al batxillerat,
es necessita...

On es pot accedir amb el títol
de batxillerat?

Persones amb el títol de graduat en educació
secundària obligatòria (GESO).
Proves d’accés a la
universitat (PAU)

Persones amb el títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà (es pot demanar la convalidació
de matèries optatives i del treball de recerca).
Persones amb el títol superior d’un cicle
formatiu de grau superior (es pot demanar la
convalidació de matèries optatives i del treball de
recerca).
Persones que estan cursant els ensenyaments
de grau professional de música o dansa (es
pot demanar la convalidació de matèries de
modalitat i optatives o específiques).
Persones que hagin cursat estudis de sistemes
educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol GESO o el de tècnic.

Ensenyaments
universitaris de grau

Ensenyaments de formació professional
Cicle formatiu de grau superior
BATXILLERAT

Prova específica
d’accés

Ensenyaments artístics
superiors

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i
disseny. Cicle formatiu de grau superior
Ensenyaments de batxillerat
Formació integrada
Món laboral
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Per accedir al cicle formatiu de grau
mitjà es necessita…
Amb requisits acadèmics:
Persones amb el títol de graduat en educació
secundària obligatòria (GESO).

On es pot accedir amb el títol
de cicle formatiu de grau mitjà?

Persones amb el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
Persones que han superat el curs específic per a
l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
Ensenyaments de batxillerat

Persones que tinguin un títol per accedir a un
cicle formatiu de grau superior.
Persones que hagin superat el segon curs del
batxillerat unificat i polivalent (BUP).
Persones que hagin superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
Persones que hagin superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys.
Persones que tinguin altres estudis equivalents
a efectes acadèmics.

Sense requisits acadèmics:
Persones que tinguin com a mínim 17 anys i
no compleixin cap dels requisits acadèmics
anteriors. Han de superar una prova específica
regulada pel Departament d’Ensenyament.
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CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ

Prova específica
d’accés

Món laboral

Ensenyaments de
formació professional
Cicle formatiu de grau
superior
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
Per accedir al cicle formatiu de grau
superior es necessita…
Amb requisits acadèmics:
Persones que tinguin el títol de batxiller.
Persones que tinguin el títol de tècnic o tècnic
superior o especialista.

On es pot accedir amb el títol
de cicle formatiu de grau superior?

Persones que tinguin qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
Persones que hagin superat el curs específic per a
l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

Ensenyaments de batxillerat

Persones que hagin superat el segon curs de
batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat
experimental.

Prova específica
d’accés

Persones que hagin superat el curs d’orientació
universitària (COU) o el preuniversitari.
Persones que hagin superat la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys.

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

Ensenyaments de
formació professional
Cicle formatiu de grau
superior

Món laboral

Sense requisits acadèmics:
Persones que tinguin com a mínim 19 anys i
no compleixin cap dels requisits acadèmics
anteriors. Han de superar una prova específica
regulada pel Departament d’Ensenyament.
Persones que tinguin com a mínim 18 anys, no
compleixin cap dels requisits acadèmics anteriors i tinguin el títol de tècnic relacionat amb
el cicle al qual volen accedir. Han de superar
una prova específica regulada pel Departament
d’Ensenyament.
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ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU MITJÀ
Per accedir als ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i
disseny de grau mitjà es necessita…
Amb requisits acadèmics:
Persones que tinguin el títol de graduat en
educació secundària (GESO) o equivalent. Han
d’acreditar les aptituds per cursar-lo mitjançant la
superació d’una prova d’accés.

On es pot accedir amb el títol
d’ensenyaments professionals d’arts
plàstiques i disseny de grau mitjà?

Persones amb el títol de tècnic o tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la mateixa
família o d’ensenyaments equivalents.
Persones que hagin superat els cursos comuns
d’arts aplicades i oficis artístics.

Sense requisits acadèmics:
Persones que tinguin com a mínim 17 anys i
no compleixin cap dels requisits acadèmics
anteriors. Han de superar una prova d’accés
(part comuna i part específica) regulada pel
Departament d’Ensenyament.
Les persones que només han de superar la part
específica de la prova d’accés són les que:
Tinguin el títol de graduat en educació
secundària o bé tinguin alguna de les
titulacions equivalents.
Hagin superat el curs específic per a l’accés
als cicles de grau mitjà (CAM).
Hagin superat un programa de qualificació
professional (PQPI) amb nota igual o
superior a 8.

278

Ensenyaments de batxillerat
ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS
D’ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY DE GRAU
MITJÀ

Ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny
Cicle formatiu de grau superior
Món laboral
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ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR
Per accedir als ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny
de grau superior es necessita…
Amb requisits acadèmics:
Persones que tinguin el títol de batxiller (modalitat d’arts) + superar prova d’accés.

On es pot accedir amb el títol
d’ensenyaments professionals d’arts
plàstiques i disseny de grau superior?

Persones que tinguin el títol de batxillerat
d’altres modalitats i que han cursat 3 matèries
de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny +
superar prova d’accés.
Persones que tinguin el títol de graduat en arts
aplicades i oficis artístics.
Persones que tinguin el títol de tècnic superior de formació professional d’una família
equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de
les que s’especifica en la prova d’accés.

Sense requisits acadèmics:
Persones que tinguin com a mínim 19 anys i
no compleixin cap dels requisits acadèmics
anteriors. Han de superar una prova d’accés
(part comuna i part específica) regulada pel
Departament d’Ensenyament.

ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS
D’ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY DE GRAU
SUPERIOR

Ensenyaments universitaris de grau
(Es dóna preferència als cicles formatius de les
mateixes branques de coneixement.)
Ensenyaments artístics superiors de disseny
Ensenyaments artístics superiors de
conservació i restauració de béns culturals
Món laboral

Persones amb com a mínim 18 anys, que no
compleixin cap dels requisits acadèmics
anteriors i amb el títol de tècnic de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny o bé de formació
professional d’una família equivalent. Han
de superar una prova d’accés (part comuna
i part específica) regulada pel Departament
d’Ensenyament.
Les persones que només han de superar la part
específica de la prova d’accés són les que:
Tinguin el títol de batxiller o alguna de les
titulacions equivalents.
Hagin superat el curs específic per accedir
als cicles de grau superior (CAS).
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ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA
Per accedir als ensenyaments
de grau professional de música
es necessita…

On es pot accedir amb el títol
d’ensenyaments de grau professional de música?

Per accedir al primer curs, cal superar una
prova específica d’accés que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta
de 2 exercicis, un sobre llenguatge musical i
l’altre sobre instrument.

Ensenyaments de batxillerat

Per accedir als altres cursos, cal superar una
prova específica que elabora el centre.
Aquesta prova consta de 2 exercicis, un sobre
llenguatge o harmonia (depenent del curs) i
l’altre sobre instrument.

ENSENYAMENTS DE
GRAU PROFESSIONAL
DE MÚSICA

Prova específica
d’accés

Ensenyaments
superiors de música

Món laboral

ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL DE DANSA
Per accedir als ensenyaments
de grau professional de dansa es
necessita…

Per accedir a qualsevol curs, cal superar una
prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.
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On es pot accedir amb el títol
d’ensenyaments de grau professional de dansa?

ENSENYAMENTS
DE GRAU PROFESSIONAL
DE DANSA

Ensenyaments de batxillerat
Ensenyaments superiors de dansa
Món laboral
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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE TÍTOL SUPERIOR
Per accedir als ensenyaments artístics
de títol superior es necessita…

On es pot accedir amb el títol
d’ensenyaments artístics de títol
superior?

Accés amb requisits acadèmics:
Persones que tinguin el títol de batxiller. També
han de superar una prova específica d’accés.
Persones que hagin superat la prova d’accés per
a més grans de 25 anys. També han de superar
una prova específica d’accés.

ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS DE
TÍTOL SUPERIOR

Accés sense requisits acadèmics:

Ensenyaments artístics de màster
Ensenyaments universitaris de màster
Món laboral

Persones que tinguin com a mínim 19 anys. Han
de superar una prova de maduresa relacionada amb els objectius de batxillerat. També
han de superar una prova específica d’accés.

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS DE MÀSTER
On es pot accedir amb el títol
d’ensenyaments artístics superiors
de màster?

Per accedir als ensenyaments artístics
superiors de màster es necessita…

Persones que tinguin el títol superior en
ensenyaments artístics.
Persones que tinguin el títol de graduat
universitari.

ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS
SUPERIORS
DE MÀSTER

Ensenyaments de doctorat
Món laboral
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ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE GRAU
Per accedir als ensenyaments
universitaris de grau es necessita…

On es pot accedir amb el títol
universitari de grau?

Persones amb el títol de batxiller i superades
les proves d’accés a la universitat (PAU).
Persones que tinguin el títol de tècnic superior
de formació professional.

ENSENYAMENTS
UNIVERSITARIS
DE GRAU

Persones que tinguin el títol superior d’arts
plàstiques i disseny.

Ensenyaments universitaris de màster
Ensenyaments artístics de màster
Món laboral

ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE MÀSTER
Per accedir als ensenyaments
universitaris de màster es necessita…

Persones que tinguin el títol de graduat
universitari o equivalent.
Persones que tinguin el títol superior en
ensenyaments artístics equivalent al títol de
graduat universitari.
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On es pot accedir amb el títol
d’ensenyaments de màster?

ENSENYAMENTS
UNIVERSITARIS
DE MÀSTER

Ensenyaments de doctorat
Món laboral
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ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE DOCTORAT
Per accedir als ensenyaments
universitaris de doctorat es necessita…

Persones amb el títol de graduat universitari
+ el títol de màster universitari. En qualsevol
cas, superar un mínim de 300 crèdits ECTS en el
conjunt d’ensenyaments universitaris oficials.
Persones amb el títol superior equivalent a
grau universitari + el títol de màster universitari o en ensenyaments artístics. En qualsevol
cas, superar un mínim de 300 crèdits ECTS en el
conjunt d’ensenyaments universitaris oficials.

On es pot accedir amb el títol
de doctorat?

ENSENYAMENTS
UNIVERSITARIS
DE DOCTORAT

Recerca
Món laboral
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Circulació del professorat dins del sistema
BATXILLERAT
QUI POT IMPARTIR DOCÈNCIA
EN AQUEST ENSENYAMENT?
És necessari tenir el títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, a més del
màster que habilita per a l’exercici de les
professions de docent d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.
Màster de formació del professorat, que
acredita la formació pedagògica i didàctica.
La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents
següents, si s’han obtingut abans de l’1
d’octubre de 2009:

DENOMINACIÓ / COSSOS
DOCENTS
Cos de professorat
d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris capacitats per a llur
especialitat docent per exercir la docència
en les etapes i els ensenyaments següents:
l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els ensenyaments elementals i de grau professional de
música i dansa; els ensenyaments d’art dramàtic; els ensenyaments d’arts plàstiques i
disseny; els ensenyaments de conservació i
restauració de béns culturals.

El certificat d’aptitud pedagògica
(CAP)

Cos de catedràtics
d’ensenyament secundari

Els títols d’especialització didàctica

Agrupa funcionaris capacitats per a llur
especialitat docent per exercir la docència
en les etapes i els ensenyaments següents:
l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els ensenyaments superiors de música i dansa; els
ensenyaments d’art dramàtic; els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny; els ensenyaments de conservació i restauració de
béns culturals.

El certificat de qualificació pedagògica (CQP)
El professorat de l’educació secundària,
així mateix, ha d’acreditar la qualificació
específica per impartir les àrees i matèries
respectives.

284

LEGISLACIÓ

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la
docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim
especial, i s’estableixen les especialitats
dels cossos docents d’ensenyament
secundari.
Reial decret 132/2010, de 12 de febrer,
pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen
els ensenyaments de segon cicle de
l’educació infantil, l’educació primària i
l’educació secundària.
LEC.
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
QUI POT IMPARTIR DOCÈNCIA EN AQUEST
ENSENYAMENT?

PROVES

És necessari tenir el títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, a més del màster que habilita per a l’exercici de les professions de docent d’educació secundària obligatòria, batxillerat
i formació professional.

El Departament d’Ensenyament estableix la superació d’una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una
vacant o una substitució per impartir determinats crèdits en els
cicles formatius de formació professional.

Màster de formació del professorat, que acredita la formació
pedagògica i didàctica.

Les proves es realitzaran als centres on s’hagi de cobrir la vacant
o substitució amb anterioritat a la data d’inici del nomenament.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb
els documents següents, si s’han obtingut abans de l’1 d’octubre
de 2009:

És necessari realitzar una prova de capacitació per accedir a les
especialitats dels cicles formatius següents:

El certificat d’aptitud pedagògica (CAP)
Els títols d’especialització didàctica
El certificat de qualificació pedagògica (CQP)
El professorat de l’educació secundària, així mateix, ha d’acreditar
la qualificació específica per impartir les àrees i matèries respectives.

Professorat d’ensenyaments secundaris
Assessoria d’imatge personal
Hoteleria i turisme
Informàtica
Organització i processos de manteniment de vehicles
Processos i mitjans de comunicació
Processos i productes d’arts gràfiques
Processos i productes de fusta i mobles
Professorat tècnic de formació professional

DENOMINACIÓ / COSSOS DOCENTS
Cos de professorat tècnic
de formació professional
Agrupa funcionaris capacitats per a llur especialitat docent per
exercir la docència en les etapes i els ensenyaments següents:
la formació professional i, excepcionalment, l’educació secundària obligatòria; els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i els
ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals.
Cos de professorat
d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris capacitats per a llur especialitat docent per
exercir la docència en les etapes i els ensenyaments següents:
l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els ensenyaments elementals i de grau professional de
música i dansa; els ensenyaments d’art dramàtic; els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny; els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals.
Cos de catedràtics
d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris capacitats per a llur especialitat docent per
exercir la docència en les etapes i els ensenyaments següents:
educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional; ensenyaments superiors de música i dansa; ensenyaments
d’art dramàtic; ensenyaments d’arts plàstiques i disseny; ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals.

Cuina i pastisseria
Estètica
Fabricació i instaŀlació de fusteria i mobles
Instaŀlació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids
Manteniment de vehicles
Màquines, serveis i producció
Mecanització i manteniment de màquines
Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
Operacions de processos
Operacions i equips de producció agrària
Perruqueria
Producció en arts gràfiques
Serveis de restauració
Sistemes i aplicacions informàtiques
Soldadures
Tècniques i procediments d’imatge i so
La prova té caràcter teòric i pràctic i s’estructura en dues parts. La
primera és de tipus test sobre continguts conceptuals i la segona
és un exercici pràctic. El contingut de la prova té com a referència
els objectius i els continguts establerts en els currículums dels
crèdits assignats a l’especialitat docent.
A fi de tenir l’exempció de la prova, les persones participants que
tinguin una experiència mínima de sis mesos en el món laboral
o formació específica en el camp corresponent han d’acreditar
documentalment l’experiència i la formació esmentades davant
la comissió de selecció el mateix dia de la prova.
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LEGISLACIÓ
En la normativa (reials decrets i decrets) que regula cada títol de formació professional, s’estableixen les especialitats del professorat
del sector públic i s’atribueix la impartició dels mòduls professionals corresponents, així com les equivalències als efectes de docència
i la qualificació del professorat especialista que en cada cas siguin procedents.
Annex.
Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, i s’estableixen les especialitats
dels cossos docents d’ensenyament secundari.
Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de
segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària.
LEC.
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ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
QUI POT IMPARTIR DOCÈNCIA
EN AQUEST ENSENYAMENT?
És necessari tenir el títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte o titulació equivalent a efectes de docència.
També és necessari tenir el títol oficial de màster que acrediti la
formació pedagògica i didàctica.
Aquest màster pot ser:
Màster de formació del professorat
Màster universitari
Màster en ensenyaments artístics
Ha d’identificar la professió per a l’exercici de la qual habilita.
La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb
els documents següents, si s’han obtingut abans de l’1 d’octubre
de 2009:
El certificat d’aptitud pedagògica (CAP)
Els títols d’especialització didàctica
El certificat de qualificació pedagògica (CQP)
El professorat ha d’acreditar la qualificació específica per impartir
les assignatures i matèries respectives.
Determinades matèries les poden impartir professionals, no
necessàriament titulats, com a professors especialistes. Aquests
han de demostrar la necessària qualificació professional i han de
desenvolupar la seva activitat en l’àmbit laboral.

DENOMINACIÓ / COSSOS DOCENTS
Cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny
Cos de professorat d’arts
plàstiques i disseny
Cos de professorat
d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris capacitats per a llur especialitat docent per
exercir la docència en les etapes i els ensenyaments següents:
l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els ensenyaments elementals i de grau professional de
música i dansa; els ensenyaments d’art dramàtic; els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny; els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals.
Professorat especialista
Excepcionalment, per impartir determinats mòduls o determinades matèries dels ensenyaments de formació professional, dels
ensenyaments artístics, dels ensenyaments artístics superiors, es
poden contractar, en règim laboral o administratiu com a professorat especialista —atesa llur qualificació i les necessitats del
sistema educatiu—, professionals no necessàriament titulats que
exerceixin llur activitat en l’àmbit laboral.

PROVES

El Departament d’Ensenyament estableix la superació d’una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una
vacant o una substitució per impartir determinats crèdits o matèries corresponents als cossos d’arts plàstiques i disseny.
Les proves es realitzaran en els centres on s’hagi de cobrir la
vacant o substitució amb anterioritat a la data d’inici del nomenament.
És necessari realitzar una prova de capacitació per accedir a les
especialitats dels cicles formatius següents:
Professorat d’arts plàstiques i disseny
Ceràmica
Dibuix tècnic
Disseny d’interiors
Disseny de moda
Disseny de producte
Disseny gràfic
Disseny tèxtil
Joieria i orfebreria
Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
Materials i tecnologia: disseny
Mitjans informàtics
Vidre
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
Daurat i policromia
Ebenisteria artística
Enquadernació artística
Fotografia i processos de reproducció
Modelisme i maquetisme
Tècniques de gravat i estampació
Tècniques de joieria, bijuteria
Tècniques de patronatge i confecció
La prova té caràcter teòric i pràctic i s’estructura en dues parts. La
primera és de tipus test sobre continguts procedimentals i conceptuals i la segona és un exercici pràctic sobre les tasques i els
processos implicats en la docència i en la gestió de l’aula.
Estan exemptes d’aquesta prova les persones que acrediten sis
mesos d’experiència docent en llocs de treball de la mateixa
especialitat en centres públics que depenguin del Departament
d’Ensenyament.

LEGISLACIÓ
En la normativa (reials decrets i decrets) que regula cada títol dels
ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, s’estableixen les competències docents per impartir els mòduls corresponents.
Annex.
Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments
artístics regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
LEC.
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ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA O DANSA
QUI POT IMPARTIR DOCÈNCIA
EN AQUEST ENSENYAMENT?
És necessari tenir el títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte o titulació equivalent a efectes de docència.
També és necessari tenir el títol oficial de
màster que acrediti la formació pedagògica
i didàctica.
Aquest màster pot ser:
Màster de formació del professorat
Màster universitari
Màster en ensenyaments artístics
Ha d’identificar la professió per a l’exercici
de la qual habilita.
La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents
següents, si s’han obtingut abans de l’1
d’octubre de 2009:
El certificat d’aptitud pedagògica
(CAP)
Els títols d’especialització didàctica
El certificat de qualificació pedagògica (CQP)
El professorat ha d’acreditar la qualificació
específica per impartir les assignatures i
matèries respectives.
Determinades matèries les poden impartir
professionals, no necessàriament titulats,
com a professors especialistes. Aquests
han de demostrar la necessària qualificació
professional i han de desenvolupar la seva
activitat en l’àmbit laboral.
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DENOMINACIÓ / COSSOS
DOCENTS
Cos de professorat
d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris capacitats per a llur
especialitat docent per exercir la docència
en les etapes i els ensenyaments següents:
l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els ensenyaments elementals i de grau professional de
música i dansa; els ensenyaments d’art dramàtic; els ensenyaments d’arts plàstiques i
disseny; els ensenyaments de conservació i
restauració de béns culturals.

LEGISLACIÓ

Reial decret 303/2010, de 15 de març,
pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

CIRCULACIONS EN EL SISTEMA EDUCATIU. ESTUDIANTS I DOCENTS

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
QUI POT IMPARTIR DOCÈNCIA
EN AQUEST ENSENYAMENT?
És necessari tenir el títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent a efectes de docència.
Determinades matèries les poden impartir
professionals, no necessàriament titulats,
com a professors especialistes. Aquests
han de demostrar la necessària qualificació
professional i han de desenvolupar la seva
activitat en l’àmbit laboral.
Quan un centre imparteixi ensenyaments
artístics de màster, un 15 per 100 del personal docent que imparteixi aquests ensenyaments ha de tenir el títol de doctor.
Per a aquests ensenyaments, el Govern,
prèvia consulta a les comunitats autònomes, establirà la figura del professor emèrit.
Professorat amb títol de doctor
Professorat amb títol de
llicenciat o equivalent
Professorat sense titulació
Professorat emèrit

DENOMINACIÓ / COSSOS
DOCENTS
Cos de professorat
d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris capacitats per a llur
especialitat docent per exercir la docència
en les etapes i els ensenyaments següents:
l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els ensenyaments elementals i de grau professional de
música i dansa; els ensenyaments d’art dramàtic; els ensenyaments d’arts plàstiques i
disseny; els ensenyaments de conservació i
restauració de béns culturals.

LEGISLACIÓ

Reial decret 303/2010, de 15 de març,
pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments artístics regulats en
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.

Cos de catedràtics
d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris capacitats per a llur
especialitat docent per exercir la docència
en les etapes i els ensenyaments següents:
l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional; els ensenyaments superiors de música i dansa; els
ensenyaments d’art dramàtic; els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny; els ensenyaments de conservació i restauració de
béns culturals.
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ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
QUI POT IMPARTIR DOCÈNCIA EN AQUEST ENSENYAMENT?
L’accés a la universitat en la figura contractual de professorat contractat doctor (permanent), amb caràcter permanent, es pot fer en
una de les categories següents:
Catedràtic o catedràtica i Professor agregat o professora agregada
Per a ser admès/a en els processos selectius que les universitats convoquin per accedir com a catedràtic o catedràtica o com a professor
agregat o professora agregada, la persona candidata ha de complir els requisits següents:
Estar en possessió del títol de doctor.
Acreditar almenys tres anys d’activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral.
Acreditar dos anys d’activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la universitat convocant. Aquest requisit es considera acomplert si els estudis de
doctorat han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor.
Disposar d’una acreditació de recerca, per accedir a la categoria de professor agregat o professora agregada, que reconeix una
capacitat docent i investigadora provada, o d’una acreditació de recerca avançada, per accedir a la categoria de catedràtic o catedràtica, que reconeix una carrera docent i investigadora consolidada, emeses per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU Catalunya).
El professorat coŀlaborador. Les universitats poden contractar amb caràcter permanent, professorat coŀlaborador (tot i que per accedir-hi no ha de tenir la tesi), amb l’objecte de desenvolupar tasques docents, als efectes de cobrir les necessitats de docència qualificada
en àmbits específics de coneixement. Les persones candidates han de disposar d’un informe favorable d’AQU Catalunya. Actualment,
aquest tipus de contractació ja no es dóna, però encara hi ha professorat col·laborador en actiu.
Professorat contractat temporal
El professorat lector. El professorat lector és el professorat ajudant doctor i és contractat per la universitat amb l’objecte de desenvolupar tasques docents i de recerca en la fase inicial de la seva carrera acadèmica. El professorat lector és contractat amb dedicació a temps
complet. En cap cas el professorat lector no pot ser contractat per més de quatre anys, que poden ser consecutius o no. Ha de complir
els requisits següents:
Estar en possessió del títol de doctor.
Acreditar, almenys, dos anys d’activitat docent o de recerca, predoctorals o postdoctorals, en situació de desvinculació de la universitat convocant. Aquest requisit es considera acomplert si els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en una altra
universitat, la qual ha expedit el títol de doctor.
Disposar d’un informe favorable d’AQU Catalunya, on ha de constar que la persona candidata té el títol de doctor i que, almenys
durant dos anys, no ha tingut relació contractual, estatutària o becària amb la universitat convocant, o bé que els estudis de doctorat
s’han cursat íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor.
El professorat associat. El professorat associat és contractat en règim de dedicació a temps parcial, amb caràcter temporal i en règim
laboral, entre els especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir llur activitat professional fora de la universitat, per
desenvolupar tasques docents a la universitat. Disposa de plena capacitat docent en l’àmbit de la seva competència.
El professorat visitant. El professorat visitant és contractat, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre professors i investigadors
de reconegut prestigi, procedent d’altres universitats i centres de recerca, per al desenvolupament d’activitats específiques de docència
i de projectes de recerca.
El professorat emèrit. El professorat emèrit és contractat, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre professors jubilats funcionaris
de la mateixa universitat o d’una altra que hagin prestat serveis destacats a la universitat. El professorat emèrit pot coŀlaborar en activitats
específiques de docència o de recerca a la universitat.

DENOMINACIÓ / COSSOS DOCENTS
El professorat universitari és format pel professorat dels cossos docents universitaris i el professorat contractat laboral, amb caràcter
permanent o temporal.
El professorat contractat permanent
Són professorat contractat permanent els catedràtics, el professorat agregat i, si escau, el professorat coŀlaborador.
El professorat contractat temporal
Són professorat contractat temporal el professorat lector, el professorat associat, el professorat visitant i el professorat emèrit.
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PROVES
Habilitació de professorat titular d’escoles universitàries
A fi d’obtenir l’habilitació per al cos de professors titulars d’escoles universitàries, cal posseir el títol de llicenciat, arquitecte o enginyer o,
excepcionalment, en les àrees de coneixement que estableixi el Govern, amb l’informe previ del Consell de Coordinació Universitària, de
diplomat universitari, arquitecte tècnic o enginyer tècnic i superar les proves corresponents.
L’habilitació consta de dues proves. La primera consisteix a presentar i discutir amb la Comissió els mèrits i l’historial acadèmic, docent i
investigador del candidat, així com el seu projecte docent, que ha d’incloure el programa d’una de les matèries o especialitats de l’àrea
de coneixement de què es tracti. La segona consisteix a exposar i debatre amb la Comissió un tema del programa presentat pel candidat
i que hagi elegit ell mateix entre tres temes sortejats.
Habilitació de professorat titular d’universitats i catedràtic d’escoles universitàries
A fi d’obtenir l’habilitació per als cossos de professors titulars d’universitat i de catedràtics d’escoles universitàries, cal posseir el títol de
doctor i superar les proves corresponents.
L’habilitació consta de tres proves. La primera consisteix a presentar i discutir amb la Comissió els mèrits i l’historial acadèmic, docent i
investigador del candidat, així com el seu projecte docent i investigador, que ha d’incloure el programa d’una de les matèries o especialitats de l’àrea de coneixement de què es tracti. La segona consisteix a exposar i debatre amb la Comissió un tema del programa presentat
pel candidat i que hagi elegit ell mateix entre tres temes sortejats. La tercera prova consisteix a exposar i debatre amb la Comissió un
treball original de recerca.
Per poder formar part de les comissions d’habilitació, els catedràtics d’escoles universitàries han de posseir el títol de doctor.
Habilitació de catedràtics d’universitat
A fi d’obtenir l’habilitació per al cos de catedràtics d’universitat, cal tenir la condició de professor titular d’universitat o catedràtic d’escola
universitària amb tres anys d’antiguitat i titulació de doctor. El Consell de Coordinació Universitària eximeix d’aquests requisits els que
acreditin que tenen la condició de doctor amb vuit anys d’antiguitat, com a mínim, i obtinguin de l’Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació un informe positiu sobre la seva activitat docent i investigadora. A més, cal que superin les proves corresponents.
L’habilitació consta de dues proves. La primera consisteix a presentar i discutir amb la Comissió els mèrits i l’historial acadèmic, docent i
investigador del candidat. La segona consisteix a presentar davant de la Comissió i debatre amb aquesta un treball original de recerca.

LEGISLACIÓ
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
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Dins del sistema. La visió dels sectors professionals
a través dels seus documents

3.2

En els darrers anys, s’ha produït un extens coneixement sobre la formació artística i el seu context des de diferents àmbits i sectors artístics i professionals. Aquest apartat proposa un recull dels documents que han abordat
el tema entre els anys 2009 i 2015. Es tracta de reforçar la visibilitat d’un coneixement plural que sovint ha
comportat la participació de diversitat d’agents, en diferents moments i per diversos motius i que, en conjunt,
ofereix una panoràmica en forma d’anàlisis, valoracions i propostes d’acció representativa de com s’ha vist i com
és vista la formació artística.
Aquesta selecció inclou des dels informes anuals del CoNCA sobre l’estat de la cultura i les arts fins a llibres
blancs o plans generals i integrals sectorials, estudis i altres informes com els vinculats al CIT 2020. Treballs
d’investigació que, en ocasions, s’han encarregat a consultores especialitzades o a equips d’experts, mentre que,
en d’altres, responen a processos participatius i de consulta amb les entitats i organitzacions del sector objecte
d’estudi, o una combinació d’ambdues metodologies.
Les síntesis dels documents seleccionats s’han fet sobre la base de citacions directes dels seus continguts més
específicament relacionats amb la temàtica que ens ocupa, els ensenyaments artístics, tot i que hem cregut
pertinent afegir, també, continguts relatius a l’educació artística. Malgrat que estrictament no entra dins del
nostre camp d’estudi, pensem que contribueix a aportar una visió ecosistèmica dels ensenyaments artístics,
visió validada per tots aquells documents en què s’assenyala una relació directa entre la qualitat de l’educació
artística a l’escola i la qualitat de la formació artística en els nivells superiors.
En el resum dels documents s’han anat introduint notes específiques que acompanyen aquelles demandes i
propostes que ja estan resoltes a dia d’avui i, com a apunt final, un recull de les idees més recurrents recollides
en els textos consultats.
Aquest apartat recupera la producció de coneixement del mateix ecosistema. Un conjunt de posicionaments
i valoracions que, en molts casos, han quedat confinats en els límits dels processos de treball mateixos, amb
dificultats per connectar-se amb altres agents, institucions o sectors i poder establir interrelacions entre àmbits,
entre pràctiques o, fins i tot, entre institucions. Observant la pervivència d’algunes de les demandes que s’hi
exposen, es fa difícil determinar si allò que hi ha és una problemàtica de socialització i activació de les propostes
o si allò que cal és una actitud més diligent per part de les administracions.
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L’esquema d’idees força és el recull dels continguts relacionats amb els ensenyaments artístics que han anat
apareixent en els diferents documents elaborats des de la cultura, en general, i dels sectors professionals, en
particular, des de 2009, i que ens permeten copsar quines han estat les posicions i inquietuds del món professional envers la formació.
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(*) Esquema de documents (publicats a partir del 2009) on es reflecteixen les demandes dels sectors
artístics i culturals envers la formació artística.
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Documents transversals
Estat de la cultura i de les arts 01_2013. Crisi / incerteses / sinergies. CoNCA (2013).
Estat de la cultura i de les arts 02_2014. Una cultura policèntrica i articulada. CoNCA (2014).
Estat de la cultura i de les arts 03_2015. Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions.
CoNCA (2015).

ESTAT DE LA CULTURA I DE LES ARTS 01_2013. CRISI / INCERTESES / SINERGIES (2013)
En el moment de l’elaboració de l’informe anual del CoNCA sobre l’estat de la cultura i de les arts de Catalunya
2012, en què els ensenyaments artístics són a bastament presents, els aspectes més destacables són aquests:
Aspectes destacats en relació amb els ensenyaments artístics
Lleis òmnibus. En relació amb l’educació superior, s’exigeix una actuació ferma de les administracions reguladores pel que fa a la situació desencadenada per les lleis anomenades òmnibus,
NOTA
que van aturar el desplegament de la normativa autonòmica en què s’estableix la
*Aquest tema es desenvolupa més extensament en l’apartat que dediquem a «Legislaconstitució de l’Institut Superior de les Arts.
ció» en aquest estudi.
Equiparació efectiva dels títols que expedeixen les escoles superiors artístiques amb el títol de grau universitari. S’indica que cal treballar-hi a fi que sigui
possible, entre altres millores, l’accés a ensenyaments de tercer cicle.

NOTA
*Avui dia, aquesta és una qüestió resolta.

Manca de política integral i divisió de responsabilitats orgàniques. La manca
d’una política integral d’ensenyaments artístics es visualitza, també, per la divisió de responsabilitats orgàniques
entre els diferents departaments de la Generalitat. Els departaments de Cultura i Ensenyament i la Secretaria
d’Universitats i Recerca tenen l’oportunitat, en l’àmbit dels ensenyaments artístics, de definir una política coordinada i d’aprofundir en la necessària dinàmica d’apropament entre educació i cultura.
Indicadors d’exceŀlència per als ensenyaments artístics. Es considera urgent desenvolupar mecanismes de
seguiment sobre els resultats dels ensenyaments artístics a Catalunya, més enllà dels de caràcter acadèmic. Dos
dels indicadors que s’han de considerar són la inserció professional i el reconeixement de l’alumnat.
Intercanvi internacional per a la comunitat educativa. Tant en relació amb l’alumnat com amb el professorat, els ensenyaments artístics s’han de fer permeables internacionalment.
Finalment, entre les propostes del CoNCA (CoNCA, 2013, p. 58), a més de la necessitat de dissenyar un full de
ruta amb propostes sobre l’àmbit fonamental de relació entre cultura i educació, es fa referència a la creació del
Consell per a la Cultura i l’Educació i de l’Observatori de la Cultura.
Propostes del CoNCA en matèria de formació
Promoure la creació del Consell per a la Cultura i l’Educació, amb la participació de pedagogs, artistes,
programadors, mestres, associacions i responsables educatius dels centres culturals, amb l’objectiu d’estimular
projectes culturals adreçats al món educatiu i la presència de representants del món artístic i cultural a les aules.
Un objectiu complementari és continuar la tasca de mediació i interlocució, en diàleg permanent amb els diferents sectors i agents culturals. Seran centrals els conceptes d’interdependència i pluralisme.
Constitució de l’Observatori de la Cultura. Es proposa impulsar, des del CoNCA, la constitució dinàmica d’un
observatori que tingui com a objectius la recollida i la sistematització de dades útils i significatives sobre la
realitat cultural del país, segons models de canvi. És una iniciativa per dur a terme en coŀlaboració amb altres ins294
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titucions d’importància: el Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, el Centre d’Estudis i Recursos Culturals
de la Diputació de Barcelona (CERC), les universitats, els centres d’estudis distribuïts per tot el territori i agrupats
dins l’Institut Ramon Muntaner i fundacions de naturalesa privada, en l’àmbit de les polítiques culturals.
Aspectes més enllà dels ensenyaments artístics professionals vinculats a l’ecosistema art i educació
Educació obligatòria. S’apunta, com a dificultat afegida, la manca de coherència i de continuïtat en la presència dels ensenyaments artístics en les etapes de l’ensenyament primari i secundari a Catalunya.
Presència de les arts a primària i formació del professorat. S’incideix en la creació d’un màster de didàctica i pedagogia en ensenyament de les arts, que formi
especialistes per ensenyar les arts a les aules i que estructuri una possible sortida
professional per als artistes.

NOTA
* Actualment, ja hi ha diversos màsters que
cobreixen aquesta equació educació-docència-arts.

Escoles municipals de música. S’esmenta la conveniència d’un pacte entre la Generalitat i els ajuntaments per
mantenir la sostenibilitat del sistema, millorar-ne el finançament i garantir-hi l’accés amb independència de la
condició econòmica de les famílies.
Iniciatives educatives i culturals del teixit associatiu. Seria positiu incrementar el suport al teixit cultural del
territori, en molts casos de naturalesa amateur, des d’on es fa una labor de base important, ja que apropa les arts
a la població. Aquests centres són una eina indispensable per estendre una formació artística integral, i actualment són un dels pocs espais complementaris a la insuficient formació artística reglada del nostre sistema
educatiu. Resulta, a més, convenient intensificar la coŀlaboració entre l’educació superior i l’espai amateur amb
noves propostes i idees innovadores, que intentin superar les limitacions d’acció derivades de les restriccions
pressupostàries actuals.

ESTAT DE LA CULTURA I DE LES ARTS 02_2014. UNA CULTURA POLICÈNTRICA I ARTICULADA (2014)
L’informe Estat de la cultura i de les arts 02_2014. Una cultura policèntrica i articulada del CoNCA està molt marcat, fins i tot en els apartats que estructuren l’anàlisi per sectors, per la difícil conjuntura de crisi i restriccions
econòmiques, pressió fiscal com l’increment de l’IVA cultural, caiguda dels indicadors tradicionals de consum,
precarització del sector, etc., de l’any 2013, objecte de l’estudi.
Algunes de les propostes del CoNCA en relació amb l’educació i els ensenyaments artístics que es recullen en
aquest document vénen heretades de l’informe Estat de la cultura i de les arts 01_2013. Crisi / incerteses / sinergies. Parlem, per exemple, de la promoció del Consell per a la Cultura i l’Educació o la constitució de l’Institut
Superior de les Arts (CoNCA, 2014, p. 16).
A banda d’això, les referències a la relació entre cultura i educació, els ensenyaments artístics i la formació es
concentren en dos capítols: capítol 5, «Una política in progress» (CoNCA, 2014, p. 62), i capítol 7, «Una cultura de
la pluralitat» (CoNCA, 2014, p. 73).
Propostes d’ordre administratiu en l’àmbit formatiu (en relació amb els ensenyaments artístics)
Millorar els continguts educatius. Millorar els continguts educatius relacionats
amb la professió i augmentar la vinculació amb la realitat professional.
Oferir formació contínua. Desenvolupar una oferta de formació contínua per als
professionals de la cultura.

NOTA
* Qüestions plantejades i actualment ja
resoltes: reconèixer el grau als titulats en
ensenyaments artístics superiors // Permetre
l’accés a la docència dels titulats i graduats
en ensenyaments artístics superiors.

Promoure nous batxillerats. Promoure nous batxillerats artístics i reforçar la pràctica dels existents.
Fomentar nous cicles formatius. Fomentar nous cicles formatius en formació professional en l’àmbit artístic.
Impulsar nova oferta d’estudis superiors. Impulsar nous estudis superiors de circ, regidoria, tècnics d’arts
escèniques i iŀlustració i guió audiovisual.
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Futur Observatori de la Cultura i proposta d’indicadors
Es proposa el desenvolupament de dos instruments per prendre el pols a l’evolució cultural del país en diversos
eixos, entre els quals l’educatiu: un mapatge i la creació d’un observatori que concentri de manera sistemàtica
tota la informació relativa a la realitat cultural del país.
Proposta d’indicadors per al mapatge
Percentatge de població amb estudis secundaris o superiors.
Resultats dels estudiants catalans en proves de competències bàsiques.
Centres d’ensenyament artístic reglat i distribució territorial.
Matriculats a ensenyaments artístics reglats.
Hores d’ensenyament de continguts artístics curriculars en l’educació obligatòria.
Pressupost cultural destinat a programes educatius.
Creació de l’Observatori de la Cultura
És una proposta també present en l’informe Estat de la cultura i de les arts 01_2013. Crisi / incerteses / sinergies.
Aspectes més enllà dels ensenyaments artístics professionals vinculats a l’ecosistema art i educació
(en relació amb l’educació artística)
Establir un acord per a l’educació artística.
Assegurar i introduir la figura de la persona docent especialista en les arts a l’ensenyament obligatori.
Promoure la contractació d’artistes i creadors com a professorat especialista.

ESTAT DE LA CULTURA I DE LES ARTS 03_2015.
REPENSANT LES POLÍTIQUES CULTURALS. REPTES I REFLEXIONS (2015)
El darrer informe del CoNCA, Estat de la cultura i de les arts 03_2015. Repensant les polítiques culturals. Reptes
i reflexions, deixa de banda l’estructura habitual per sectors dels anteriors i ofereix una perspectiva més general
que, segons s’explica en el seu preàmbul, «convidés a una reformulació de les polítiques culturals amb la voluntat de contribuir a dibuixar noves aproximacions i nous horitzons». Entre aquests aspectes clau, no s’inclouen
els ensenyaments artístics ni la formació professional tractats a bastament en els anteriors informes sobre l’estat
de la cultura i de les arts. D’altra banda, i a l’entorn d’aquests mateixos temes, el CoNCA decideix impulsar una
recerca cartogràfica durant l’any 2015, aquest document que ara veu la llum i que permet tenir una visió panoràmica sobre l’oferta educativa en relació amb els ensenyaments artístics professionals.
Des del sector del circ, arran del I Pla Integral del Circ (CoNCA, 2008) i de la signatura d’un acord entre l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
s’han impulsat diversos documents en els quals el tema dels ensenyaments artístics ha tingut cabuda.
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Documents específics / sectorials
arts escèniques / circ
L’estat actual de la formació de circ a Catalunya. Propostes de recorreguts formatius. Coŀlecció: Informes CoNCA, núm. 3.
Barcelona, febrer 2012.
Pla General del Circ. Govern d’Espanya. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la
Música, 2011.
II Pla Integral del Circ 2012-2015. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Departament d’Ensenyament; Institut
Ramon Llull; CoNCA; Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB); Associació de Professionals del Circ de Catalunya
(APCC), octubre 2012.
Els espais de formació de circ de Catalunya. CoNCA RC3 (2014). Elaborat en coŀlaboració amb la Comissió de Formació del Circ
de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, 2013.
El perfil del formador de circ a Catalunya. CoNCA RC1 (2014). Elaborat en coŀlaboració amb l’Associació de Professionals del Circ
de Catalunya, 2013.

L’ESTAT ACTUAL DE LA FORMACIÓ DE CIRC A CATALUNYA.
PROPOSTES DE RECORREGUTS FORMATIUS (2010)
Sobre el sector del circ, el CoNCA va publicar, l’any 2012, L’estat actual de la formació de circ a Catalunya. Propostes de recorreguts formatius, prenent com a base les relatories de les II Jornades de Formació de Circ, celebrades
a Barcelona el novembre de 2010, i les aportacions recollides a les taules de treball que s’hi van desenvolupar
amb els representants dels projectes existents a Catalunya en matèria de formació de circ.
El document ofereix propostes d’intervenció concretes que poden millorar la inserció de la pràctica i el coneixement de les arts del circ en els diversos nivells de l’ensenyament, i les conclusions següents:
Regulació i formació
Posicionament clar del sector. El món del circ ha de tenir una posició clara i ben definida abans de fer
propostes concretes a l’Administració.
Priorització de les propostes del sector mateix. La regulació de la formació ha de sorgir de les propostes del
sector mateix, i no d’imposicions externes.
Acords amb els professionals en matèria de titulacions. Caldrà trobar sortides adequades per a tots aquells
professionals que no estiguin d’acord amb el tema de l’assoliment i la consolidació de les titulacions.
Validació de la formació. La validació a través de la formació com a monitor és una opció que s’ha descartat
de manera quasi unànime.
Professionalització i formació
Relació entre el món laboral i el formatiu. Existeix una estreta relació entre els temes laborals i la formació. Es
percep la necessitat d’organitzar aquesta situació amb un bon assessorament i amb el reconeixement del que
ja s’està fent, sense deixar de banda l’experiència acumulada per la gent del sector.
Formació de formadors. La formació de formadors és necessària i cal que tingui continuïtat.
Circ social i formació. La formació en circ social s’hauria de diferenciar de l’altra formació com una especialitat.
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PLA GENERAL DEL CIRC (2011)
El Pla General del Circ, publicat pel Ministeri de Cultura a través de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de
la Música (INAEM) l’any 2011, va ser elaborat sobre la base d’unes jornades d’experts (maig 2011) i en coŀlaboració amb institucions, associacions i experts. Va ser consensuat amb el sector, en el marc del Foro Estatal del
Circo (novembre 2011).
Mesures en relació amb la formació artística i altres àmbits vinculats
Educació superior en l’àmbit del circ. Establir l’educació superior en l’àmbit del circ, i proposar al Consell
Superior d’Ensenyaments Artístics la creació d’un grau en circ.
Qualificacions professionals específiques. Promoure, davant de l’Institut Nacional de les Qualificacions, la
creació de qualificacions professionals específiques per a circ, de cara a l’establiment de:
Títols oficials de formació professional de grau mitjà i de grau superior en l’àmbit del Ministeri d’Educació. Certificacions professionals en l’àmbit del Ministeri de Treball i Immigració.
Ensenyaments tècnics. Consolidar la presència del circ en els ensenyaments tècnics de l’espectacle en viu,
mitjançant la celebració de cursos específics amb la coŀlaboració i l’assessorament de les escoles de tecnologies
de l’espectacle.
Beques i ajuts. Establir beques i ajuts a la formació en l’àmbit del circ.
Mesures en relació amb la situació laboral i professional dels treballadors del circ
Formació contínua. Assegurar la formació contínua dels professionals del circ.
Formació de formadors. Impulsar la formació de formadors circenses dotant-los de les corresponents competències pedagògiques.
Noves sortides professionals formatives. Aprofitar el coneixement dels professionals experimentats en la
formació de nous professionals del circ.
Reciclatge professional. Facilitar el reciclatge dels professionals, i dotar-los de competències en l’àmbit de la
formació, la gestió i la producció, la direcció artística, etc.
Mesures per al desenvolupament dels públics del circ, i per donar-li visibilitat i reconeixement social
Circ social i comunitari. Afavorir iniciatives comunitàries en les quals el circ es mostri com a portador de valors,
factor d’inclusió i eina de transformació social a través de la formació en el temps lliure, amb una atenció especial a la formació de formadors en l’àmbit del circ social.
Mesures per contribuir a la vertebració del sector i avançar en el seu reconeixement institucional
Crear òrgans o grups de treball interdepartamentals. Crear òrgans o grups de treball interdepartamentals
en les diferents administracions per tractar temes que afecten diverses àrees (legislació laboral, educació, sanitat
i benestar animal, etc.).
Aspectes més enllà dels ensenyaments artístics professionals vinculats a l’ecosistema art i educació
Introduir el circ en l’educació secundària. A través del batxillerat en música i arts escèniques, creant assignatures específiques sobre el circ.
Facilitar l’acostament al circ en tots els nivells educatius. Convertint-lo en un element transversal dels programes curriculars.
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II PLA INTEGRAL DEL CIRC 2012-2015 (2012)
El CoNCA coordina, juntament amb el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Llull, l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB) i l’Associació de
Professionals del Circ de Catalunya (APCC), el II Pla Integral del Circ 2012-2015.
Per a l’elaboració del document, es va comptar amb les aportacions de 56 experts professionals procedents del
sector cultural privat organitzats en 9 comissions. També hi van participar 9 representants de les administracions públiques directament implicades en el desenvolupament de la cultura del circ a Catalunya, com són el
Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament, en qualitat de consultors externs.
La Comissió de Formació va comptar amb la participació de:
Antonio Alcántara (coordinador de formació de l’Ateneu Popular 9 Barris)
Albert Bordonada (artista de teatre-circ i gestor cultural, exresponsable d’activitats de La Central del Circ - Fàbrica de Creació
de Circ de Barcelona)

Tere Celis (professora de l’Escola de Circ Rogelio Rivel i presidenta de l’Associació de Circ Rogelio Rivel)
Elisabet Coll (Cronopis)
Alberto Feliciate (professor de l’Escola de Circ Rogelio Rivel)
Juan López (artista de circ i formador)
Ariadna Martí (Escola l’Antàrtida)
Andrea Martínez (El Circ Menut)
Mercè Mateu (INEF)
Anna Montserrat (artista de circ i formadora)
Pep Mogas (La Llançadora)
Marceŀlí Puig (gerent del Centre Cultural Ton i Guida)
Pili Serrat (professora de l’Escola de Circ Rogelio Rivel)
Serena Vione (El Circ Petit)
Consultors externs:
Sílvia Borrell (tècnica d’ensenyaments de dansa i art dramàtic del Departament d’Ensenyament)
Carles Domènech (responsable de l’Àrea de Formació de l’ICQP, del Departament d’Ensenyament)
Aquest II Pla segueix insistint en els quatre àmbits considerats vitals per a la normalització del circ en el I Pla: formació, creació i producció, difusió i marc fiscal i laboral. En el capítol dedicat a la formació, «Estructurar i regular
la formació» (CoNCA, 2012, p. 32), es destaca que el circ no ha format mai part del sistema educatiu oficial (a
data d’entrega del document, l’any 2013) i que la formació, tot i ser un referent per a la resta de l’Estat espanyol,
queda en mans d’escoles i centres de titularitat privada, i té mancances profundes.
També se subratlla la necessària coordinació entre el Departament de Cultura i el d’Ensenyament per situar el
circ dins el mapa dels ensenyaments reglats i desenvolupar els ensenyaments de circ dins el marc de la LOE (Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació) i de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya).
Mancances diagnosticades i mesures proposades
Organitzar el sector. Entre altres mesures, es proposa donar suport a la reactivació de la Taula de Formació
com a espai de diàleg amb les administracions i les entitats de formació competents.
Mantenir i millorar els projectes i ajuts ja existents. Es planteja la promoció dels ajuts per a les homologacions i la millora d’infraestructures i equipaments ja existents dedicats a la formació de circ, com l’Ateneu Popular
de Nou Barris o l’Escola de Circ Rogelio Rivel, així com participar dels programes d’ajuts establerts en el sistema
educatiu reglat un cop establerts els CFGM/CFGS corresponents.
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Regular i estructurar la formació. S’incideix en la necessitat de desenvolupar els ensenyaments de circ en
l’àmbit de la formació professional en el marc català (títol corresponent al cicle formatiu de grau mitjà d’animació en circ i títol del cicle formatiu de grau superior de tècnic especialitzat en les arts del circ).
Regularitzar el professorat. Estudiar les titulacions específiques per als formadors en cada àmbit formatiu a
través de la creació de currículums pedagògics per nivells (estructuració de la formació de formadors en funció
de les necessitats formatives dels diferents àmbits, procés d’acreditació de competències per a professionals del
circ en actiu, perfil de professorat que impartirà els futurs CFGM i CFGS).

EL PERFIL DEL FORMADOR DE CIRC A CATALUNYA (2013)
En el procés de treball per acabar d’estructurar i regular la formació de circ, s’ha de tenir en compte aquest document elaborat pel CoNCA l’any 2013, conjuntament amb l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya
(APCC). L’objectiu d’aquest treball va ser conèixer les característiques del coŀlectiu de formadors de circ i identificar les seves competències idònies, tot i que no s’hi fa cap referència explícita quant als ensenyaments artístics.

ELS ESPAIS DE FORMACIÓ DE CIRC DE CATALUNYA (2013)
El cas d’aquest altre document del CoNCA en relació amb el sector del circ és molt semblant a l’anterior, només
que, en aquest cas, el treball està centrat en els projectes de formació de circ que imparteixen aquesta disciplina
a Catalunya. Tampoc s’hi fa cap esment específic als ensenyaments artístics.
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Arts escèniques / dansa
Pla Integral de la Dansa de Catalunya. CoNCA, 2009. En coŀlaboració amb l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
(APDC) i l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya.
Pla General de la Dansa 2010-2014. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. INAEM, 2009.
Junts per la dansa. Mesures per al desenvolupament de la dansa a Catalunya. Associació de Professionals de la Dansa de
Catalunya, 2011.

PLA INTEGRAL DE LA DANSA DE CATALUNYA (2009)
Aquest Pla Integral de la Dansa de Catalunya, coordinat, l’any 2009, pel CoNCA en coŀlaboració amb l’APDC i
l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, ja preveia, entre els eixos clau per al sector,
l’elaboració d’un pla de formació en dansa i la creació de nous públics:
Eixos clau per al sector de la dansa
Pla de formació en dansa. S’hauria d’elaborar, per part d’una taula de treball mixta amb el Departament d’Educació, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), les associacions del sector i l’Institut del Teatre un
pla de mesures de millora i programes de suport a les escoles professionals catalanes públiques o privades.
Apropament de la dansa als nous públics. Com a apunt interessant, en la línia d’apropar la dansa als nous
públic, s’esmenten noves vies de professionalització.

PLA GENERAL DE LA DANSA 2010-2014 (2009)
El Pla General de la Dansa 2010-2014 va ser aprovat en el Foro Estatal de la Danza (novembre 2009), convocat
per l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en
què es va posar de manifest la necessitat d’elaborar un document sobre el sector amb objectius, línies estratègiques i mesures concretes per al foment de la dansa a Espanya. Representants de les principals institucions, associacions de dansa i experts escollits per consens entre els participants al Foro Estatal de la Danza van integrar la
comissió encarregada de la redacció del document entre setembre de 2008 i setembre de 2009.
Malgrat no tenir cap apartat dedicat exclusivament als ensenyaments artístics ni a la formació, s’hi fan referències contínues en tot el Pla, resumides a continuació:
Referències a la formació artística. Objectius plantejats i línies estratègiques
Formació i inserció laboral. Aconseguir unes condicions òptimes de formació, inserció laboral i desenvolupament professional, en les seves diferents etapes (INAEM, 2012, p. 21).
Escoles de dansa. Fomentar les escoles de dansa d’àmbit local, de titularitat municipal o concertades, i el
desenvolupament de projectes pedagògics que formin nous públics, i fomentar-ne la implantació en totes les
comunitats autònomes (INAEM, 2012, p. 23).
Dansa i Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Promoure el posicionament òptim de la formació en
dansa en la configuració de l’Espai Europeu d’Educació Superior per facilitar la mobilitat artística i l’intercanvi
professional (INAEM, 2012, p. 23).
Estructures professionals de dansa. Dissenyar i impulsar la transició del sistema educatiu al laboral a través
d’estructures professionals de dansa (INAEM, 2012, p. 23).
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Aspectes més enllà dels ensenyaments artístics professionals vinculats a l’ecosistema art i educació
La dansa en el sistema obligatori educatiu. Més presència de la dansa en el sistema educatiu obligatori.
Pla pilot de la dansa en l’educació obligatòria. Dissenyar i posar en marxa un pla pilot per introduir la dansa
en l’educació obligatòria.

JUNTS PER LA DANSA. MESURES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DANSA A CATALUNYA (2011)
Aquest document va ser elaborat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) per mitjà
d’un procés de consulta i participació amb els professionals de la dansa. S’hi identifiquen mesures, tant en
l’àmbit local com en el nacional, per a la millora de la situació de la dansa, entre les quals, una «formació de
qualitat per a professionals». Tot i que també es reivindica la presència de la dansa a l’escola i s’hi descriuen els
ensenyaments de dansa existents a Catalunya (tant l’oferta formativa reglada com la no reglada) en el moment
de l’elaboració del document, ens fixarem en les aportacions més rellevants en matèria de formació:
Punts rellevants en matèria de formació
Fuga de talents. A Catalunya, l’únic grau superior de dansa l’imparteix l’Institut del
Teatre. Aquest no és suficient per formar professionals, fet que provoca una fuga de
talents preocupant cap a països amb formació d’alta qualitat i sortides professionals com Holanda, Anglaterra, Bèlgica, els Estats Units, etc. Cal que la formació sigui
àmplia, diversa i de qualitat. Falten models innovadors de formació —sensibles a les
necessitats de la dansa actuals— no només per a ballarins, sinó també per a creadors
i coreògrafs, pedagogs, teòrics, etc.
Necessitat de descentralitzar. A més a més, Catalunya necessita repensar l’oferta
en l’àmbit territorial, ja que l’únic centre públic que imparteix el grau professional —
que, a més, integra els estudis secundaris obligatoris— és a Barcelona, i la demanda
per cursar-lo supera molt l’oferta disponible; no hi ha prou aules, recursos ni condicions per acollir aquesta demanda creixent.

NOTA
* Actualment, a Catalunya s’imparteixen dos
graus universitaris oficials de dansa, un al
Conservatori Superior de Dansa de l’Institut
del Teatre i l’altre, a l’Escola Superior Universitària ESART, de titularitat privada.

NOTA
* Avui, aquest grau professional s’ofereix,
també, al Centre Professional de Dansa Laie,
d’Alella, i al Centre Professional de Dansa
Artemis, a Tarragona.

Formació continuada. Més enllà d’una titulació oficial, el sector també necessita una formació continuada
tant en l’àmbit tècnic com en el teòric. Un centre com l’Institut del Teatre hauria de coŀlaborar estretament amb
altres centres de caràcter independent que compleixen aquesta formació amb recursos molt limitats. L’Institut
té el potencial per convertir-se en l’eix neuràlgic.
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Música
Pla Integral de les Arts Escèniques i Musicals per a Tots els Públics 2011-2018. Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura, 2010.
Libro blanco de la música en España 2013. Promusicae, 2013.
Bardolet, Albert; León, Esteve; Planella, Gabriel; Puig, Lluís. El sector de la música a Catalunya. Informe 2015. Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura, 2015.

PLA INTEGRAL DE LES ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS PER A TOTS ELS PÚBLICS 2011-2018 (2010)
La formació contínua d’artistes és una demanda recollida en relació amb el tema que ens ocupa en el Pla Integral de les Arts Escèniques i Musicals per a Tots els Públics 2011-2018, impulsat des del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i centrat en la millora general de les condicions de producció, exhibició i distribució d’aquests espectacles. Com a resultat d’aquest document, es crea la taula de seguiment i desenvolupament
del Pla, de la qual formen part diverses associacions professionals del sector.

LIBRO BLANCO DE LA MÚSICA EN ESPAÑA (2013)
El Libro blanco de la música en España (Promusicae, 2013), impulsat pels productors de música, és un altre dels
documents sectorials existents, malgrat que no aporta res a l’àmbit formatiu musical.

EL SECTOR DE LA MÚSICA A CATALUNYA. INFORME 2015 (2015)
Pel que fa a la formació musical, un dels documents de referència, a part de ser el més recent, és El sector de
la música a Catalunya. Informe 2015, elaborat per Albert Bardolet, Esteve León, Gabriel Planella i Lluís Puig per
encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El propòsit d’aquest informe és fer una
anàlisi del sector de la música a Catalunya que ha de permetre fixar les bases per a l’elaboració del Pla Integral
de la Música previst pel Departament de Cultura i anticipar una part dels objectius que haurien de constituir un
nou marc de les polítiques culturals al llarg dels propers anys acordades entre Administració i sector. La Llei de
la música de Catalunya, s’hi apunta, pot ser el punt culminant d’aquest procés, si així ho acaba recollint el Pla.
El tema de la formació es tracta en dos dels tres capítols de l’informe: en el primer capítol («L’estat actual de la
música») i en el tercer («Eixos per a una nova política musical»).
Les qüestions i propostes per al debat l’any 2014 són:
Desplegament dels ensenyaments artístics encara per abordar. Es fa notar que la formació musical es
troba immersa en el problema general del desplegament dels ensenyaments artístics que, en bona part, encara
està per abordar. Si bé és cert que la posició de partida és millor que en altres llenguatges artístics, hi ha una
qüestió essencial, que és l’adscripció mateixa dels ensenyaments artístics, que van estar vinculats als programes
culturals en molts països, fins a l’adscripció plena al Ministeri de Cultura i Comunicació en el cas de França, amb
el manteniment de les funcions curriculars i d’ordenació acadèmica en el sistema educatiu.
Establiment d’un pla d’ensenyaments musicals. Per deliberar sobre l’actual sistema en termes de competències, graus territorials i poblacionals de cobertura, dimensió i organització de les escoles de música, sistema
de concertació amb iniciatives privades, etc.
Sistema més obert de beques per al perfeccionament dels artistes amb talent i projecció. En termes de
gènere i amb una identificació més important de les institucions adequades a tot el món.
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Adequació de l’oferta de formació de les professions tècniques i de gestió associades a la música. Revisar si són suficients i/o adequades a les necessitats actuals. Això val tant per a l’oferta de formació professional
de nivell mitjà i superior com per a l’oferta de postgraus.
Tercer cicle universitari. Es fa notar que és un cicle de creació tan recent que fins i tot, en alguns casos, la
primera edició estava prevista per a l’octubre de 2015.
En referència al context internacional
Comparativa amb països nòrdics i centreeuropeus. «Sens dubte és la disciplina artística amb més impacte
formatiu sobre la població i amb una clara diferència respecte de la següent, que són les arts visuals. Amb tot,
encara està molt lluny de les mitjanes dels països nòrdics i centreeuropeus […].»
Formació superior i oferta de postgrau. Avaluar si és prou important per tal que el país i la capital, Barcelona,
siguin una destinació atractiva per a alumnat de tot el món.
Aspectes més enllà dels ensenyaments artístics professionals vinculats a l’ecosistema art i educació
Més presència de la música en l’ensenyament obligatori. Tant a primària i secundària com a batxillerat.
Eventual incorporació de músics professionals als centres escolars. Per a la millora formativa i per a la
dinamització d’activitats: setmana de la música, etc.
Formació i reciclatge de professorat. Amb una amplitud de formes més important, no només clàssica i tradicional, sinó també d’altres gèneres.
En relació amb les escoles de música. Es fa notar que, en el moment de redactar l’infome (2014), encara no
s’hi ha arribat a implementar del tot el desplegament dels ensenyaments musicals.
Cal considerar si seria útil la vinculació dels sistemes informals de formació musical de les organitzacions
amateurs (món coral, bandes, cobles…) a la xarxa d’escoles de música.
Associar programes pedagògics i de divulgació als equipaments públics de programació musical. Especialment, per a aquelles ofertes més minoritàries.
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Disseny i arts plàstiques (APD)
Planificació estratègica en els centres d’arts plàstiques i disseny. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Consell
Català de Formació Professional; Generalitat de Catalunya. Departament Educació. Direcció General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats (DGEPAE). Barcelona, 15 juliol 2009.
Cicle de la innovació tecnològica Catalunya 2020. CIT Catalunya 2020: informe de conclusions RIS3CAT disseny. Cercle
Tecnològic de Catalunya (CTecno); BCD Barcelona Centre de Disseny, 2014.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA EN ELS CENTRES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (2009)
Estudi emmarcat dins el repte encarat per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats (DGEPAE) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal d’aconseguir formular un
model d’ensenyaments professionals en l’àmbit de les arts plàstiques i el disseny (APD).
L’estudi es presenta amb l’objectiu d’analitzar la situació dels centres d’APD del Departament d’Educació de
Catalunya, amb l’objectiu de compartir, de manera particular amb les administracions locals, un diagnòstic
d’aquests ensenyaments, uns criteris de planificació, unes accions de millora i uns indicadors de resultats, per
tal que l’oferta d’estudis no es desvinculi dels sectors productius.
És un document basat en una recopilació de dades obtingudes de la resposta de qüestionaris en centres, visites
i entrevistes als equips directius, professorat, tècnics…
En relació amb la part dels sectors productius, l’estructura dels mateixos i les seves demandes, se’n va fer una
estimació a través de diverses fonts d’informació (directes i indirectes) i de sessions de treball amb els interlocutors dels sectors productius que treballen en el camp de les arts, els oficis artístics i el disseny.
L’estudi inclou una anàlisi dels sectors productius vinculats a l’artesania i al disseny per conèixer quines són les
demandes d’aquests sectors en relació amb els reptes de mercat que han d’abordar. En l’emergència d’aquest
sector, l’estudi fonamenta la necessitat d’incrementar la formació postobligatòria vinculada a les APD (DGEPAE,
2009, p. 20).
Vinculació i grau de coherència entre el món productiu i el món educatiu
Orientació al mercat dels estudis de disseny. Els estudis de disseny tenen una orientació al mercat molt clara.
Orientació al mercat del estudis artesans i d’oficis. En el cas dels estudis artesans i d’oficis, aquesta orientació
no és tan clara. Per tant, caldria valorar els indicadors d’inserció laboral de manera adequada. L’oferta educativa
feta des de l’àmbit públic té una funció de preservació i divulgació de l’ofici. L’oferta formativa garanteix —fins
a cert punt— el manteniment de l’ofici.
Coneixement i satisfacció envers l’oferta formativa per part dels sectors productius. En general, els interlocutors dels sectors productius desconeixen l’estructura de l’oferta dels estudis d’arts plàstiques i disseny, però
valoren que la inserció laboral és correcta, atès que l’escola ja ofereix els estudis que tenen correlació amb els
oficis. El treball acaba de formar l’estudiant.
Mitjans per apropar les escoles al teixit productiu. Les escoles tenen una preocupació real per estar en contacte amb el teixit productiu i procurar per la inserció laboral dels seus titulats. Hi posen els mitjans necessaris.
Aprofitar millor l’oferta de tallers i mestres artesans. Hi ha la possibilitat d’aprofitar millor l’oferta de tallers
i mestres artesans per fer les pràctiques dels ensenyaments reglats. Cal aprofundir més en les oportunitats que
hi ha entre l’escola que fa formació reglada i el taller que aplica el coneixement.
Incorporació dels mestres artesans a l’ensenyament. Fóra convenient que els mestres artesans puguin
accedir als centres on s’imparteix ensenyament reglat en arts plàstiques i disseny.
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Innovació en els ensenyaments. Atès que hi ha demandes empresarials que queden desateses, les escoles han de
tenir actituds proactives i innovar, i no limitar-se a fer sempre el mateix. La prioritat dels ensenyaments és formar professionals amb una orientació artística. Igualment, cal emprar més les noves tecnologies en el procés d’aprenentatge.
L’estudi també inclou una anàlisi de l’oferta d’ensenyaments d’APD que té per objectiu «aprofundir en el coneixement de l’evolució dels diferents cicles formatius d’arts plàstiques i disseny per poder establir unes guies per a
repensar l’actual oferta i planificar-ne la futura» (DGEPAE, 2009, p. 29). Sobre la base de la informació obtinguda
en el treball de camp, es presenten dues hipòtesis d’estructuració de l’oferta d’aquests ensenyaments en funció
de la coherència i l’orientació estratègica.
Anàlisi del sector de la formació: valoració qualitativa
La coherència de l’oferta formativa reglada
Origen divers de l’oferta formativa actual. L’oferta actual té un origen divers amb una estructura resultant poc coherent i sovint amb solapaments entre els ensenyaments que presenta dificultats de gestió.
Capacitació per a la inserció laboral. Des d’aquesta perspectiva, els estudis d’arts plàstiques i disseny
també tenen la seva justificació.
Flexibilització de l’oferta formativa. Atenent a les possibilitats de l’actual
marc legal, caldria treballar per disposar d’una oferta menys rígida. Per exemple, més permeabilitat entre batxillerat i cicles formatius, i menys barreres a
l’accés entre cicles formatius.

NOTA
* Avui dia, aquesta és una qüestió ressolta.

Orientacions per al posicionament estratègic dels estudis d’arts plàstiques i disseny
Reorientació estratègica de l’oferta formativa. Cal alinear una nova oferta formativa amb una reorientació estratègica de les professions de l’artesania, dels oficis i del disseny a Catalunya. La gran missió del
Departament d’Educació és formar la nova generació creativa.
Buscar sinergies entre disseny, artesania i oficis. Cal prendre la combinació del disseny i l’art com a punt
fort de Catalunya. L’artesania i els oficis artístics són un camp amb futur, si es combinen amb el disseny.
Transferència de coneixements entre centres formatius. Les escoles han de trobar com assegurar que
el seu coneixement es pugui seguir transferint. Cal apostar per la interdisciplinarietat i adaptar-se creativament a les noves solucions. Si hi ha algun model d’èxit, cal saber-lo donar a conèixer a la resta d’escoles.
El taller com a punt de trobada dels ensenyaments d’APD. Es considera que el punt de trobada dels
ensenyaments artístics i els de disseny ha de ser el taller. El valor afegit d’aquests ensenyaments pot ser la
complementarietat entre disseny i oficis artístics, i cal oferir-los conjuntament.
Enfocament de les artesanies cap al concepte industrial. Cal un enfocament de l’artesà cap al concepte
industrial lligat a l’activitat productiva.
Estructura ideal dels ensenyaments. Hauria de preveure criteris de multidireccionalitat i multicapacitació, i treballar per competències en un sistema de titulacions obert.
Per tot el que s’ha vist en l’anàlisi de l’oferta d’estudis, es considera pertinent adoptar un nou enfocament
i establir una classificació a efectes d’anàlisi dels resultats que s’obtenen de la mateixa en relació amb les
possibles sortides professionals dels titulats.
L’oferta formativa i la seva orientació al mercat
Proposta de reagrupament dels ensenyaments sobre la base de criteris relacionats amb les sortides
professionals, els nous perfils demanats pel mercat, el rendiment dels estudis i la prospectiva dels sectors productius. Des d’aquesta perspectiva, es refereixen als estudis oferts en tres grans blocs, diferents de les
famílies professionals vigents: disseny, artesania i arts plàstiques.
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De l’apartat de conclusions (DGEPAE, 2009, p. 38), destaquem els punts següents:
Conclusions
Cal una orientació més clara al mercat: repensar l’oferta formativa i segmentar-la en funció dels resultats que
s’obtenen en el mercat.
Cal un enfocament de l’artesà cap al concepte industrial lligat a l’activitat productiva. En el procés de
producció d’un producte industrial, l’artesà hi ha de poder intervenir, i aquí es troba, també, el lligam entre
disseny i art.
Cal formació en l’emprenedoria, ja que els futurs professionals han de ser empresaris que sàpiguen comunicar, exhibir-se i vendre les seves idees i els seus productes.

CICLE DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA CATALUNYA 2020.
CIT CATALUNYA 2020: INFORME DE CONCLUSIONS RIS3CAT DISSENY (2014)
Aquest document del Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) i BCD Barcelona Centre de Disseny, com tots els relacionats amb les auditories impulsades des del RIS3CAT, és important per tal com presenta una concepció de la relació formació-recerca-innovació-empresa molt més sistèmica i en concordança amb el marc de treball
des d’Europa 2020 i des de les regions d’especialització inteŀligent.

NOTA
* És un tema que tractem, també, en els
apartats corresponents al marc europeu i a
la recerca.

Pel que fa al Cicle de la Innovació Tecnològica (CIT Catalunya 2020), és una iniciativa que des de la direcció
tècnica del CTecno, amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació, neix amb l’objectiu d’endegar un
debat que defineixi les potencialitats de la innovació tecnològica catalana i avanci les oportunitats i els reptes
a l’Horitzó 2020 —la capacitat actual de les empreses tecnològiques, així com les dificultats que obstaculitzen
la seva activitat d’innovació.
Tot això, des d’un punt de vista integral, en el qual participen els actors de la quàdruple hèlix (empresa, acadèmia, sector públic i societat civil), amb el propòsit d’enriquir i impulsar la futura agenda d’innovació tecnològica
de Catalunya en línia amb l’estratègia per a l’especialització inteŀligent de Catalunya, RIS3CAT.
Aquesta iniciativa s’organitza en capítols temàtics, relacionats amb els seus eixos, i també en capítols territorials.
Des d’un punt de vista temàtic, s’han creat capítols dins de cada eix, cadascun dels quals ha estat liderat per una
entitat o diverses que, al llarg del període d’execució del CIT Catalunya 2020, han definit i promogut una agenda
d’activitats conjuntament amb la dinamització dels respectius grups de treball.
En el cas d’aquest informe, bàsicament es parla de la importància estratègica del disseny com a controlador
de la innovació per a la competitivitat dels països i del seu teixit empresarial o per a la creació d’ocupació de
qualitat, a més d’aportar un marc contextual (antecedents) i dedicar un apartat al trident política industrial,
RIS3Cat i disseny. En aquesta diagnosi, al contrari que en d’altres que s’han fet des de RIS3Cat, no es fa esment a
les relacions entre formació i teixit productiu més que en la dimensió del disseny com a eina d’innovació.
El disseny com a controlador de la innovació. RIS3CAT es basa en els set àmbits estratègics de la política
industrial de Catalunya. El disseny està present, si més no com a controlador de la innovació, en tots set àmbits, i
molt especialment en les «indústries del disseny» (moda i hàbitat, principalment) i en les «indústries basades en
l’experiència» (indústries creatives i culturals, que inclouen el disseny com a part dels serveis creatius a empreses.
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Arts visuals
Pla Integral d’Arts Visuals. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Creació i Empreses Culturals
(documents de treball del Pla, en curs).

PLA INTEGRAL D’ARTS VISUALS (documents de treball del Pla, en curs)
En un principi, per a l’elaboració d’aquest Pla, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Creació i Empreses Culturals, va compondre dues comissions: una de Formació (en
representació d’artistes, directors, gestors, comissaris i mediadors) i l’altra d’Arts Visuals i Educació. Finalment,
ambdues comissions han acabat fusionades en una de sola amb representació de les organitzacions següents:
PACA (Plataforma d’Arts Visuals de Catalunya, l’extinta AAVC), GGAC, Xarxaprod, UB, VEGAP, ACVic, Departament
d’Ensenyament, Massana, Facultat d’Educació i Psicologia (UdG), UAB, Direcció General de Patrimoni, MACBA,
ODA, ACCA, XAV, Art Barcelona.
A continuació, passem a resumir els guions elaborats per les dues comissions amb els assumptes d’especial
interès en matèria d’educació artística en arts visuals i formació.
En matèria d’assumptes d’interès en formació en arts visuals, les propostes van en relació amb les mancances
en la formació ocupacional o contínua i amb la formació reglada marcada, segons la comissió del Pla, per una
especialització creixent en determinats graus superiors, d’una banda, i per un debat recurrent sobre l’adequació
dels programes d’estudi universitaris a la realitat actual (en un doble sentit: conceptual i metodològic), de l’altra.
Assumptes generals d’interès especial en matèria de formació en arts visuals
Suport a la formació professional. D’artistes, gestors, professorat, mediadors i altres professionals que s’impliquen en aquests contextos.
Programes de formació. Per a professionals en l’àmbit tècnic, de la creació i l’experimentació. Per tal d’establir
una relació d’intercanvi satisfactòria entre les propostes artístiques i els públics/consumidors.
Assumptes concrets d’interès especial en matèria de formació en arts visuals
Programes d’estudis universitaris. Els programes d’estudis universitaris —graus i postgraus— s’adeqüen a les
exigències professionals de les arts visuals contemporànies?
Formació i formació contínua. Quines accions, administratives o gremials, podrien incidir en la formació i la
formació contínua? Convindria que el Departament de Treball posés a disposició ofertes de formació ocupacional o formació contínua en el sector de les arts visuals?
Beques de recerca i formació. Les beques de recerca i formació són suficients? Caldria acotar el nombre de
projectes però dotar-los convenientment?
Divulgació del coneixement. Es promouen les plataformes que treballin i promoguin la formació continuada,
la divulgació del coneixement i el debat?
Mèrits i concursos públics. Es valoren prou els mèrits i la formació professional en els concursos públics?
Aspectes més enllà dels ensenyaments artístics professionals vinculats a l’ecosistema art i educació
En matèria d’educació artística en arts visuals, partint de l’evidència que les arts visuals, igual que altres disciplines artístiques, tenen poc pes en els programes curriculars de l’ensenyament general, es plantegen propostes
per modificar la tendència de l’actual sistema educatiu amb un canvi profund en la planificació de les polítiques
i regulacions sobre els ensenyaments artístics.
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Assumptes d’interès especial en matèria d’educació artística en arts visuals
Formació de públics de museus i espais d’art. Artistes en residència als centres educatius.
Competències en arts visuals de mestres i formadors. Cal revisar les competències en arts visuals que reben
mestres i formadors a la universitat i impulsar programes de formació permanent del professorat docent per
millorar les competències dels formadors, ja sigui en l’ensenyament obligatori o en l’especialitzat?
Formació professional i espais de producció / exhibició / difusió. Com establim relacions de treball coŀlaboratiu entre les escoles d’art de la Generalitat, les de la Diputació i/o les municipals, que s’ocupen de la formació
professional, i els espais de producció / exhibició / difusió?
Interlocució sector artístic / sector educatiu. Cal crear un espai estable d’interlocució entre el sector artístic i
el sector educatiu que representi una nova manera d’incorporar l’art contemporani a les aules?
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Arts visuals / fotografia
Entorn de la fotografia en el context de les arts visuals a Catalunya. Coŀlecció: Informes CoNCA, núm. 4. Barcelona, març
2012 (2009). Estudi encarregat a ARTImetria: Antoni Laporte, Joaquina Bobes, Pilar Delgado, Rosario Peláez i Maud-Sophie Andrieux.
Estudi sobre l’estat i perspectives de futur del sector de la fotografia a Catalunya. Proposta de política pública general
en l’àmbit de la fotografia. Coŀlecció: Informes CoNCA (2011).

ENTORN DE LA FOTOGRAFIA EN EL CONTEXT DE LES ARTS VISUALS A CATALUNYA (2009)
L’informe Entorn de la fotografia en el context de les arts visuals a Catalunya, encarregat a ARTImetria (consultoria en planificació estratègica i màrqueting cultural), va ser lliurat al CoNCA al mes de desembre de 2009 i la
informació que conté no ha estat actualitzada des d’aquell moment.
El seu objectiu és conèixer la situació del sector de la fotografia a Catalunya (dispersa i poc estructurada l’any
2009, en el moment de redacció de l’informe), amb una anàlisi de la dimensió i el paper dels diversos agents,
tant en l’àmbit públic com en el privat, en totes les etapes de la cadena de valor.
L’estudi estructura la informació per àmbits, entre els quals el de la formació, a més de la creació/producció, la
difusió, la comercialització i el coŀleccionisme.
Pel que fa a l’estat de la qüestió, l’any 2009 es poden constatar les mancances en l’àmbit formatiu següents:
Formació reglada universitària
Grau en fotografia i multimèdia. A partir de 1996, van desaparèixer les especialitats i van sorgir els itineraris curriculars que permeten a l’alumne una formació
més general de l’art. Una de les darreres novetats en aquest sentit és la proposta
de creació, el 2008, d’uns estudis de grau en fotografia i multimèdia per part del
Ministeri d’Educació i Ciència.

NOTA
* Va existir un grau en fotografia i creació
digital a CITM-UPC fins al curs 2014-2015,
però ha desaparegut.

Presència poc significativa de la fotografia en l’oferta formativa existent. Pel que fa als estudis relacionats
amb la fotografia en el grau d’història de l’art que s’imparteix en cinc universitats catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Girona),
la fotografia hi és poc significativa. Alguns estudis ofereixen assignatures pròpiament de fotografia, com els de
la Universitat de Lleida, amb l’optativa d’història de la fotografia, però la majoria fa referència a la fotografia d’una
manera testimonial, com una lliçó dins d’un ampli temari en les assignatures d’història de l’art contemporani,
història del cinema o arts audiovisuals.
Futur màster interuniversitari en fotografia i estètica del cinema i la fotografia.
Afortunadament, es comenta, en el moment d’elaborar el document, que s’està preparant, conjuntament amb altres universitats de l’Estat, un màster interuniversitari en
fotografia i estètica del cinema i la fotografia, que tindrà dues modalitats, presencial
i a distància.

NOTA
* Encara no està actiu.

Formació universitària de segon cicle. Respecte a una formació universitària de segon cicle a Catalunya, en
tenim només tres casos: el postgrau en disseny i fotografia (ELISAVA) i dos postgraus molt específics, el postgrau
en fotografia de moda i celebrities (IDEP) i el postgrau en fotoperiodisme (Universitat Autònoma de Barcelona).
Tanmateix, es remarca, es tracta d’estudis recents. La incorporació de la fotografia a les escoles d’art ha estat
molt tardana. Fins al 1997 no es van impartir ensenyaments de fotografia en els estudis reglats i es van iniciar
dins de la formació professional.
Problemes de centralització de l’oferta d’estudis superiors. Pel que fa a les titulacions de l’oferta d’estudis
superiors oficials vinculats amb la fotografia a Catalunya, l’estudi destaca que tots els centres es localitzen a la
província de Barcelona, i majoritàriament a Barcelona ciutat.
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Formació professional
Formació professional i estudis especialitzats. És precisament en l’àmbit de la formació professional i de
l’ensenyament de règim especial en què hi ha més estudis especialitzats de fotografia. Concretament, s’ofereix
el grau mitjà de laboratori d’imatge i el grau superior anomenat imatge. En la formació de règim especial, apareixen tres graus superiors: el de fotografia artística, el de gràfica publicitària i el d’iŀlustració.
Formació no reglada
Forta presència de formació no reglada. Paraŀlelament als ensenyaments reglats, cal destacar la forta presència de formació no reglada que s’imparteix des de centres cívics i culturals —molts dels quals subvencionats
per administracions públiques—, o fins i tot laboratoris de fotografia o escoles privades de disseny o fotografia.
Finalment, l’estudi assenyala que hi ha una certa coincidència entre els especialistes sobre les necessitats a
cobrir pel que fa a la formació en fotografia.
Valoracions i propostes
Posar l’oferta formativa al nivell de la demanda. Donar resposta al fet que alguns fotògrafs catalans marxen
a l’exterior per estudiar fotografia: París o Nova York són ciutats reconegudes per la qualitat de la formació en
fotografia, mentre que Barcelona no està al nivell de la demanda existent.
Més suport per part de les administracions als centres d’ensenyament, en lloc de potenciar la formació no
reglada.
Creació d’uns estudis de grau de fotografia impartits des dels ensenyaments
artístics.

NOTA
* Actualment, existeix un graduat superior / diploma en fotografia i creació contemporània impartit per IDEP Barcelona Escola
Superior d’Imatge i Disseny, adscrit a la UAO.

Creació de departaments de fotografia a la universitat. Amb la finalitat de cobrir les mancances en l’àmbit
de la docència i la investigació.
Creació d’un institut independent. Per a l’estudi de la fotografia i la formació del professorat.
Aspectes més enllà dels ensenyaments artístics professionals vinculats a l’ecosistema art i educació
Educació en fotografia a l’escola primària. Educació de la mirada des de l’escola primària per formar persones
crítiques, cultes, creatives, informades, amb capacitat de defensar-se de les manipulacions de la publicitat i de
les polítiques d’informació.

ESTUDI SOBRE L’ESTAT I PERSPECTIVES DE FUTUR DEL SECTOR DE LA FOTOGRAFIA A
CATALUNYA. PROPOSTA DE POLÍTICA PÚBLICA GENERAL EN L’ÀMBIT DE LA FOTOGRAFIA (2011)
Aquest informe del CoNCA parteix d’una revisió i anàlisi documentades de les iniciatives del sector de la fotografia des de l’any 1980 fins a data de l’elaboració del document, de les opinions de diversos professionals representatius i qualificats del sector i de trobades individualitzades amb diversos experts internacionals. Es posa
sobre la taula la manca de planificació i ordenació explícites d’una política pública en l’àmbit de la fotografia
que ha repercutit, finalment, en el fet que Catalunya té un deute respecte del seu patrimoni fotogràfic.
Ensenyament postobligatori: batxillerat artístic, cicles formatius
Dins de l’oferta dels ensenyaments professionals, el sistema educatiu català permet estudiar PQPI (programes
de qualificació professional inicial), formació professional, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius). En
la formació professional, dins de l’oferta de cicles formatius de grau mitjà, tot i disposar de diferents propostes
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referents a les famílies professionals d’arts gràfiques i d’imatge i so, no se n’ofereix cap d’específicament dedicada a la fotografia en cap dels dos àmbits esmentats. Pel que fa als ensenyaments artístics (ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, música, dansa i art dramàtic), no hi ha cap oferta vinculada específicament
a la fotografia, ni entre els cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i superior. En l’oferta de batxillerat, la
fotografia només apareix, sense cap precisió detallada ni explícita, dins del marc dels batxillerats artístics. Tanmateix, en l’anomenat batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny, només s’ofereix una matèria de modalitat
genèricament titulada cultura audiovisual.
Ensenyaments superiors
Efectes de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Cal tenir en compte, a més, que la
reforma per adequar el sistema universitari català a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que ha forçat en
totes les universitats la transformació dels estudis de llicenciatura en estudis de grau i la renovació de la seva
oferta d’estudis de postgrau, no ha servit, de cap manera, per esmenar una situació clarament anòmala, si es
compara la presència de la fotografia a les universitats catalanes i a les universitats dels països del nostre entorn.
Mancança d’estudis superiors en fotografia a les universitats catalanes. No hi ha, en tota l’educació superior de les universitats catalanes, una oferta corresponent a un grau en fotografia ni cap estudi de postgrau (màster o equivalent) en fotografia. D’altra banda, la presència d’assignatures de fotografia en els estudis de grau o
postgrau de les universitats catalanes és, en molts casos, inexistent i, en d’altres, anecdòtica i quantitativament
irrellevant, a més de secundària i subalterna en el context dels estudis en els quals s’inclou. Cal assenyalar la
presència en solitari del Centre de la Imatge i de la Tecnologia Multimèdia, adscrit a
NOTA
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa, l’únic a l’Estat que pot expedir
* L’any 2015 el CITM va deixar de fer-ho.
títols oficials de fotografia.
Pel que fa a les recomanacions, s’assenyala la necessitat de garantir la presència de l’oferta d’estudis vinculats
a la fotografia en l’oferta educativa superior de nivell universitari (en grau i postgrau) amb l’impuls, a iniciativa
del Departament de Cultura (amb el concurs i la complicitat dels professionals del sector) i d’acord amb un pla
estratègic, a les iniciatives institucionals de caràcter interdepartamental que calgui per esmenar una situació
clarament deficient i manifestament millorable.
Recomanacions
Generar plans d’estudis superiors i avançats, en els contextos disciplinaris dels estudis d’humanitats, de
belles arts, d’història de l’art, de comunicació audiovisual i d’arxivística per a la formació pública en historiografia,
teoria, museografia i conservació en fotografia, en el nivell de grau i de postgrau, que garanteixin la combinació
adequada de preparació teòrica i historiogràfica, i, al mateix temps, tècnica i professional en tots els àmbits.
Vetllar per l’ensenyament oficial i per la formació especialitzada, en els instituts i centres de formació de la
fotografia que emetin qualificacions professionals.
Incrementar l’oferta educativa en el vessant fotogràfic, en tots els aspectes i modalitats, en el camp de
la formació tècnica professional, i en el de manteniment i catalogació de fons arxivístics, i assegurar una formació adequada —també d’àmbit universitari— que permeti a les persones responsables tant de crear com de
gestionar el patrimoni fotogràfic actuar amb garantia. Això inclou la formació especialitzada de conservadors,
restauradors, fotògrafs, arxivers, documentalistes, etc.
Formació continuada per als professionals. Promoure la millora de programes de formació continuada per
als professionals del sector.
Beques específiques de formació superior. Impulsar i promoure la creació de beques específiques de formació superior en l’àmbit de la fotografia per a centres internacionals de prestigi reconegut.
Professionalització dels agents gestors. Establir ajuts per a la professionalització dels agents gestors de la
fotografia: des dels professionals autònoms fins als que treballen en entitats públiques.
Impulsar i organitzar espais de formació. Mentre no hi hagi estudis de grau i postgrau específicament orientats a la formació en fotografia en tots els seus àmbits, cal impulsar i organitzar diversos fòrums, seminaris i
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tallers especialitzats amb professionals nacionals o internacionals de prestigi reconegut.
En referència a la recerca, es fa una clara aŀlusió a la manca d’investigació i elaboració de discurs en el camp de
la fotografia:
«Les universitats catalanes, com a conseqüència de la manca de formació teòrica i pràctica en els programes
d’estudis, es troben en un estat d’absència gairebé total d’investigació i elaboració de discurs en el
camp de la fotografia. El resultat d’aquesta situació deficitària es pot constatar amb dos fets altament representatius d’aquesta precarietat: el primer és que, en els darrers trenta anys, han estat presentats tan sols vint
treballs d’investigació universitaris de postgrau referits a la fotografia i que, des de l’any 2000, de les universitats
catalanes només han sortit vint-i-sis tesis que hagin tingut com a base de treball la fotografia». (CoNCA, 2011,
p. 52)
Observacions en matèria de recerca
Reforçar els vincles entre les universitats i altres centres de recerca. Cal reforçar els vincles entre les universitats, els arxius, els museus i les biblioteques, per tal d’impulsar la recerca i la producció de discurs crític i
historiogràfic.
Pla estratègic de finançament en recerca. Es proposa l’organització planificada d’un pla estratègic de finançament preferencial a projectes d’investigació i recerca en l’àmbit de la fotografia, a l’estil de les convocatòries
del Pla Nacional d’R+D+I, gestionades per la Subdirecció General de Projectes d’Investigació del Ministeri de
Ciència i Innovació del Govern d’Espanya, finançades amb fons a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat i
els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).
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Audiovisual
Estudi del sector audiovisual a Catalunya 2013. Taula d’Entitats pel Foment de l’Audiovisual a Catalunya. ICEC Barcelona, juny 2013.
Llibre blanc de l’audiovisual. Consell de l’Audiovisual de Catalunya (en curs).

ESTUDI DEL SECTOR AUDIOVISUAL A CATALUNYA 2013 (2013)
És una iniciativa de la Taula d’Entitats pel Foment de l’Audiovisual a Catalunya, editat per l’Institut Català de les
Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat (Departament de Cultura) el juny de 2013. Va ser fet per Penteo (analista TIC independent) i coordinat pel Cercle Tecnològic de Catalunya sota la supervisió de Productors Audiovisuals Federats PROA, l’Institut Català de les Empreses Culturals i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
La Taula d’Entitats pel Foment de l’Audiovisual a Catalunya és un òrgan de suport del clúster de la indústria
audiovisual de Catalunya i està formada per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona,
el Centre Tecnològic de Catalunya, el Cercle d’Economia, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el
Departament de Cultura (Generalitat), la Diputació de Barcelona, el Foment del Treball, el Gremi d’Empresaris de
Cinemes de Catalunya, el Mobile World Capital, la PIMEC i els Productors Audiovisuals Federats PROA.
Aquest estudi pretén analitzar, de manera global, el sector audiovisual en el moment de la seva redacció, a fi
de determinar les seves tendències i definir recomanacions que contribueixin a la seva evolució positiva en la
creació d’ocupació i la consolidació de models d’explotació i monetització del negoci audiovisual. Mitjançant
l’anàlisi de la situació quantitativa del sector, seguint fonts establertes, així com mitjançant l’estudi directe del
sector a través d’enquesta i recerca qualitativa, l’estudi vol contribuir a definir millor el panorama actual i ser un
referent que faciliti la presa de decisions futures.
En cap dels seus capítols, però, es fa referència explícita ni als ensenyaments artístics ni a la formació, només
s’hi refereix de manera indirecta en relació, per exemple, amb la creativitat i el talent, «considerat un dels punts
forts del sector» (ICEC, 2013, p. 11): «Les empreses enquestades valoren positivament tant la creativitat i el talent
audiovisuals com la formació rebuda i la competència professional. Estem, en conseqüència, davant d’una bona
valoració dels professionals audiovisuals catalans en tots els àmbits, i la creativitat i el talent són els factors més
positivament destacats, seguits per la formació; àrea que un discret 1,7 % de la mostra valora a la baixa».
Valoració de la creativitat i el talent dels professionals per part del sector productiu
Valoració positiva de la formació rebuda pels professionals. Les empreses valoren de manera molt positiva
tant la formació rebuda pels professionals com la seva competència i creativitat.
Consideració positiva de la creativitat dels professionals. Destaca el fet que més de dos terços de les
empreses consideren la creativitat dels professionals del sector bona o molt bona.
Bon nivell d’adequació pel que fa als serveis tècnics i auxiliars. Pel que fa als serveis tècnics i auxiliars, un
70 % de les empreses considera que són adequats o molt adequats en termes de coneixements i experiència.

EL LLIBRE BLANC DE L’AUDIOVISUAL (en curs)
Dins del sector audiovisual, fem menció a un document en curs, Llibre blanc de l’audiovisual, que el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) té en preparació. Aquest futur llibre blanc de l’audiovisual és un encàrrec del
Parlament de Catalunya a l’autoritat audiovisual catalana, i té la voluntat de proposar «un pla estratègic orientat
a afavorir un desenvolupament equilibrat del sistema català de comunicació els propers anys». Una estratègia
que inclourà tant els mitjans en els quals el CAC té competències directes —la ràdio i la televisió—, com també
la resta de les indústries audiovisuals, principalment el cinema i els videojocs.
No obstant això, si ens fixem en l’anàlisi del sector plantejat, els grups de treball previstos, els àmbits seleccionats
o els reptes d’aquest llibre blanc, en cap moment no es fa referència a la formació en la previsió de continguts.
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Audiovisual / animació
El libro blanco del sector de la animación en España 2012. Estudi promogut per Diboos (Federación de Animación) i realitzat per Rooter, amb el suport del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i l’Instituto de
Comercio Exterior (2012).

EL LIBRO BLANCO DEL SECTOR DE LA ANIMACIÓN EN ESPAÑA 2012 (2012)
Un altre document a considerar en el sector audiovisual és El libro blanco del sector de la animación en España
2012. És un estudi promogut per la Federación de Asociaciones de Productoras de Animación en España (Diboos) i realitzat per una consultora estratègica especialitzada en continguts digitals i TIC (Rooter), amb el suport del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i l’Instituto de Comercio Exterior.
Aquest estudi s’enfoca en l’impacte directe i indirecte de l’ús de l’animació en qualsevol sector de l’economia
espanyola, i considera tant les empreses que produeixen i distribueixen continguts d’animació (llargmetratges,
curtmetratges, sèries, sèries web, documentals, etc., dirigits a la TV, al cinema o a altres mitjans) com els sectors
vinculats que ofereixen o perceben serveis/productes a o per a aquesta indústria (efectes visuals, videojocs,
editorial, aplicacions, publicitat, investigació, formació i desenvolupament, joguines, etc.).
En matèria de formació, especifica clarament quines són les necessitats no satisfetes del sector de l’animació a
Espanya, situació que obliga les productores a recórrer a mercats exteriors perquè tenen problemes per trobar
treballadors —sobretot altament qualificats i especialitzats.
Necessitats no satisfetes del sector de l’animació a Espanya
Manca de formació pública reglada. No es disposa, avui, d’una formació pública reglada ad hoc per al sector
de l’animació. L’animació no està reconeguda en la seva plenitud com a sector, ja que únicament existeix una
qualificació professional que faci referència a aquest àmbit (animació 2D i 3D) dins de la categoria d’imatge i
so, que no reflecteix la multiplicitat de perfils professionals que intervenen en una producció. A més, tots els
centres formatius existents amb ensenyaments en animació són privats, la qual cosa repercuteix en l’elevat preu
dels programes.
Manca de relació entre el món acadèmic i el món professional. Això es tradueix en situacions conflictives
com l’enfocament, en opinió dels agents del sector, erroni del títol de tècnic superior en animacions 3D, jocs
i entorns interactius, que no s’ajusta a les necessitats actuals de les productores, en les quals es requereix la
formació d’especialistes. Com a causa de la manca de formació adequada, s’apunta el
NOTA
fet de no estar ben definides les qualificacions professionals del sector de l’animació,
* A Catalunya seria una responsabilitat del
una responsabilitat de l’Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). És a parCatàleg de Qualificacions Professionals.
tir d’aquestes qualificacions que el Ministeri d’Educació desenvolupa els programes
formatius pertinents que, com que no estan ben definides les qualificacions professionals, es tradueixen en una formació inadequada.
Manca de formació empresarial o de producció executiva.
Recomanacions
Evitar la creació de perfils molt generalistes. Que les administracions competents consultin amb les empreses d’animació les necessitats que tenen en l’àmbit dels recursos humans, per tal d’evitar la creació de perfils
molt generalistes, cosa que oblida les aptituds artístiques dels alumnes o l’especialització necessària de la indústria.
Potenciar les competències més valorades al món laboral. Tenir en compte l’equilibri d’hores entre les
diferents assignatures d’acord amb la importància d’aquell coneixement aplicat al món laboral.
Promoure la implicació dels professionals de l’animació en actiu a l’ensenyament.
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Indústries culturals / creatives
El llibre blanc de les indústries culturals. Institut Català de les Indústries Culturals-ICIC, 2002.
Cicle de la innovació tecnològica Catalunya 2020. Informe de conclusions indústries creatives. Cercle Tecnològic de
Catalunya (CTecno). Impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya, 2014.

EL LLIBRE BLANC DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (2002)
Aquest document va ser encarregat pel Parlament de Catalunya a l’Institut Català de les Indústries Culturals
(ICIC) perquè aportés una visió de la situació del moment (any 2001) i en prospectiva del sector cultural català,
que ajudés a la consolidació d’unes indústries culturals catalanes de prestigi, qualitat i projecció internacional.
Sota la direcció i coordinació del professor d’economia de la Universitat de Barcelona Lluís Bonet, van participar
en el projecte més de dues-centes persones, des d’experts universitaris a consultors especialitzats en cada àrea.
De l’estudi de l’ICIC s’extreuen, després de l’anàlisi del sector cultural català, un conjunt de recomanacions dirigides a les administracions públiques amb competències en aquest camp. Però, a més d’una diagnosi sectorial,
també n’ofereix una de transversal o estratègica des de diferents perspectives (també la de formació i inserció
professional), a més d’una tercera diagnosi global amb experiències internacionals. Els aspectes més destacats
en matèria de formació i inserció professional en el moment de redacció de l’estudi (any 2001) són:
Aspectes destacats en matèria de formació i inserció professional
Relació món laboral - món educatiu. S’incideix en la importància d’una formació contínua, que posi en relació
el món educatiu amb el laboral, i que s’adapti a les necessitats del mercat.
Mancança d’especialitats. Pel que fa a l’anàlisi de l’oferta formativa existent en aquell moment, es detecta una
mancança d’especialitats de grau mitjà i superior relacionades amb les indústries culturals.
Adaptació als requeriments professionals emergents. En relació amb l’oferta universitària, es considera
satisfactòria en llicenciatures com les de comunicació audiovisual, encara que cal una adaptació als requeriments professionals emergents.
Feblesa del sistema educatiu català. La necessitat de noves professions se satisfà, en aquell moment, amb
cursos de postgrau, la qual cosa mostra la feblesa del sistema educatiu català vigent aleshores.
Catalunya com a espai de formació de referència. Entre els reptes de la formació, s’hi constata el fet de
promoure Catalunya com a espai de formació de referència internacional en sectors clau per a la competitivitat
de les indústries culturals catalanes.

CICLE DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA CATALUNYA 2020.
INFORME DE CONCLUSIONS INDÚSTRIES CREATIVES (2014)
Aquest informe de conclusions sobre indústries creatives, impulsat des del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, està elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) a partir d’unes sessions de treball amb participació d’una vintena de representants d’empreses del món de la producció audiovisual, la creació d’app, les universitats, l’Administració, els sectors de la publicitat i de la tecnologia.
En relació amb el CIT Catalunya 2020, els seus objectius i les seves finalitats, vegeu la introducció al document
Cicle de la innovació tecnològica Catalunya 2020. CIT Catalunya 2020: informe de conclusions RIS3CAT disseny.
CTecno i BCD (2014).
L’ informe de conclusions s’estructura en sis blocs, dels quals un està dedicat de manera específica a les relacions
entre la indústria i la formació superior, amb l’establiment de les observacions o propostes d’acció següents:
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Relacions indústria - formació superior
Establir i enfortir les relacions d’aquests centres amb la indústria. Els representants de les universitats i
cicles formatius de grau superior que van participar en les sessions del grup de treball van manifestar repetidament que consideraven prioritari establir i enfortir les relacions d’aquests centres amb la indústria.
Eixos principals d’acció. De la indústria es van recollir opinions diverses i acordar els eixos d’acció següents:
Coŀlaboració permanent entre els centres de formació superior (que inclou cicles formatius de grau superior i universitats) i la indústria per tal de:
Orientar els centres educatius en les necessitats de formació dels futurs treballadors.
Canalitzar la sortida professional dels universitaris i de l’alumnat de graus superiors, especialment en les
facetes més creatives.
Esmerçar esforços en l’exploració de noves línies de negoci. Un cop manifestada la velocitat dels canvis a què està sotmesa aquesta indústria, especialment en els camps de producció, serveis i tecnologia,
s’evidencia que constantment apareixen noves vies de negoci a les quals cal donar resposta formativa. Les
universitats i els centres formatius de grau superior poden tenir un paper important en aquest aspecte. Per
assolir-ho es proposa:
Treballar en la transversalitat dels màsters (comunicació, tecnologia, psicologia, art, sociologia…).
Organitzar pitchings, en què l’alumnat universitari i de grau superior pugui mostrar els seus treballs a
la indústria.
Impulsar la formació internacional dels estudiants.
Difondre les beques Erasmus i promoure accions a través d’oficines exteriors: ACCIO, ICEC, IRL…
Incentivar la formació permanent dels professionals.

317

3.2

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

Museologia
Pla de Museus de Catalunya. Document de treball 2015-2025. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2015.

PLA DE MUSEUS DE CATALUNYA. DOCUMENT DE TREBALL 2015-2025 (2015)
El Pla de Museus endegat des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 2015 neix amb
la voluntat d’establir un consens entre els agents polítics, culturals i socials del país entorn de la necessitat de
millorar el sistema de museus de Catalunya:
«El Pla de Museus es proposa potenciar el conjunt de museus del país, expandir el seu ús social, aconseguir la
màxima rendibilitat cultural i enfortir-lo en termes econòmics i de gestió, per tal de dotar Catalunya d’una xarxa
museística de qualitat al més completa, racional, eficient i sostenible possible, amb la voluntat de contribuir al
coneixement, la recerca, la conservació, l’exposició i la difusió del patrimoni cultural del país i a l’enfortiment de
la identitat, la prosperitat i la cohesió social i territorial.» (Departament de Cultura, 2015, p. 5)
El Pla s’estructura en tres parts: una primera part amb l’anàlisi i el diagnòstic dels museus catalans, i del context
museístic d’abast global; una segona part dedicada al conjunt de propostes estratègiques basades en una nova
concepció dels museus i en les línies força que n’han de determinar el futur, i, la darrera part, que té per objecte
concretar les propostes operatives que permetran arribar a la situació desitjada.
És en aquesta segona part del Pla, la dedicada a les propostes estratègiques per transformar els museus, on es
planteja la necessària relació entre museus i educació, que ens sembla pertinent considerar en aquest estudi.
«Els museus han de situar les institucions educatives (escoles, instituts, centres ocupacionals, escoles d’adults,
universitats, etc.) com a agents bàsics de coŀlaboració, interlocutors i institucions de referència.» (Departament
de Cultura, 2015, p. 60)
Tot seguit, es resumeixen algunes de les mesures proposades en el document per avançar en aquesta direcció.
Mesures concretes en relació amb el binomi museus-educació
Programes educatius. Cada museu s’haurà de dotar d’un programa educatiu en el marc del qual es prevegin
propostes atractives i alineades amb els criteris curriculars del sistema educatiu, adaptant la seva potencialitat a
l’aproximació al coneixement, millorant els materials i els recursos associats en l’àmbit educatiu.
Acord marc entre el Departament d’Ensenyament i el de Cultura. Es concretarà l’acord marc signat entre
el Departament d’Ensenyament i el Departament de Cultura en el qual s’estableix la perspectiva general de les
accions coŀlaboratives, la coherència programàtica i el marc de confluència entre el Departament de Cultura i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Formació de docents en relació amb els museus. S’oferiran recursos de formació de docents en relació amb
els museus, així com programes tècnics específics que assegurin el treball mancomunat entre museus i comunitat educativa.
Ajuts al pla d’innovació de les activitats educatives. S’articularà un sistema d’ajuts per al pla d’innovació en
els formats de les activitats educatives, amb la creació de projectes educatius més ambiciosos.
En aquesta segona part, també s’aborda un altre tema pertinent per a l’estudi que ens ocupa, que és el de
l’avaluació permanent, la innovació i la investigació sobre museus: «D’altra banda, els museus s’han de convertir en equipaments pioners en projectes d’investigació i innovació en matèria de museologia i museografia»
(Departament de Cultura, 2015, p. 65).
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A continuació, es resumeixen algunes de les mesures proposades en el document en aquesta línia estratègica:
Mesures concretes en relació amb l’avaluació permanent, la innovació i la investigació sobre museus
Acords amb universitats i altres centres de recerca. S’impulsaran acords amb universitats i altres centres de
recerca, amb l’objectiu de crear una taula de foment de la investigació en museologia i museografia.
Una altra de les línies proposades en el Pla fa referència als museus catalans i al sistema científic, en relació amb
la recerca associada al patrimoni que custodien. Algunes de les mesures proposades en aquest sentit són:
Mesures concretes en relació amb museus i recerca
Plans de recerca. Els museus es dotaran de plans de recerca a mig termini. Aquests plans hauran d’incorporar
objectius, metodologies i sistemes d’avaluació dels resultats.
Recerca compartida. Es potenciarà la recerca compartida entre diferents centres museístics i es promourà la
participació d’equips de recerca procedents d’institucions com ara universitats, centres d’estudis, etc.
Signatura de convenis. S’impulsarà la signatura de convenis amb totes les universitats catalanes per tal que els
museus es considerin àmbits importants per a la recerca científica; es puguin crear equips mixtos d’investigació;
es promogui la realització de treballs de recerca, i es consolidin les relacions entre universitat i museus.
Finalment, cal comentar que en la tercera part del document, en què es plantegen les propostes operatives per
fer realitat el canvi, en l’apartat relatiu a la implicació dels agents del sector, per a la millora de la formació en
relació amb les universitats, el Pla proposa, també, algunes accions.
Millora de la formació. Universitats: formació, recerca i prospectiva
Estudis de prospectiva del sector professional. Promoure els estudis de prospectiva del sector professional
per tal de definir els requeriments dels models professionals del futur, de manera que donin resposta per endavant als requeriments que es prefiguren en el camp professional de la gestió museística i el patrimoni.
Avaluació del panorama formatiu amb les universitats. Avaluar el panorama formatiu amb les universitats
de manera que es pugui donar una millor resposta a les diverses necessitats de formació específica —bàsica i
contínua— en un sector que cada vegada requereix més diversitat de coneixements i especialització.
Programes conjunts amb les universitats. Establir programes conjunts entre les universitats, les institucions
museístiques, les associacions de professionals i les empreses de serveis del sector per oferir pràctiques de
formació en el treball a futurs professionals i cursos de formació contínua per als treballadors en actiu adaptats
a les exigències canviants de professionalització.
Recerca teòrica i aplicada. Articular i potenciar la recerca teòrica i la recerca aplicada, per tal de potenciar la
museologia com a disciplina acadèmica independent. Així mateix, es proposa fomentar l’existència de fòrums
científics en els quals exposar i presentar les recerques i donar suport al desenvolupament de publicacions amb
reconeixement acadèmic.
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Professional
36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura. Coŀlecció: Informes CoNCA, núm. 5 (2014).

36 PROPOSTES PER A LA MILLORA DE LA CONDICIÓ PROFESSIONAL
EN EL MÓN DE LA CULTURA (2014)
Per a l’elaboració d’aquest document del CoNCA, es va comptar amb la implicació i la coŀlaboració de les associacions representatives dels diferents sectors culturals, que van participar en les taules de treball i que van aportar les seves reflexions i punts de vista sobre la situació dels seus representats durant l’any 2013. Les associacions
participants van ser:
Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT)
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM)
Associació de Músics de Tarragona (AMT)
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)
Associació d’Escenògrafs de Catalunya (AdEC)
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC)
Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC)
Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC)
Associació de Regidoria de l’Espectacle de Catalunya (AREC)
Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya (AteCat)
Associació Coŀlegial d’Escriptors de Catalunya (ACEC)
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC)
Guionistes Associats de Catalunya (GAC)
Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFP)
Associació Professional d’Iŀlustradors de Catalunya (APIC)
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC)
Foment de les Arts i del Disseny (FAD)
Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC)
La diagnosi es fa per sectors (arts musicals, arts literàries, arts escèniques, arts visuals i plàstiques) i també en
l’àmbit formatiu (a més del tributari, laboral i contractual o de la propietat inteŀlectual).
La diagnosi en l’àmbit formatiu, al seu torn, es fa per nivells (anàlisi breu dels continguts de tots els nivells de
l’ensenyament a Catalunya) i per sectors. Amb aquesta anàlisi de l’entramat educatiu, s’intenta oferir una tercera
lectura en paraŀlel: la participació de l’artista i creador en la docència. També s’aborda la formació ocupacional i
contínua de l’artista i el creador. Les valoracions queden en bona part recollides en el capítol final de l’informe
dedicat a les propostes del CoNCA, també en l’àmbit formatiu.
En l’apartat de diagnosi de la formació per sectors apareixen problemàtiques formatives específiques de cada
sector. No obstant això, moltes d’aquestes mancances són, en realitat, problemes comuns que, com ja hem
comentat, acaben recollits en el capítol final de l’informe dedicat a les propostes del CoNCA. Aquí destaquem,
doncs, només les problemàtiques més específiques apuntades per sectors i que dibuixen la situació l’any 2013:
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3.2

La formació per sectors
Creació i interpretació musical
NOTA
Estudis superiors sense reconeixement universitari. Els estudis superiors en
*
Aquesta
és
una
situació
avui ja superada.
música encara no tenen reconeixement universitari quan es redacta el document o,
dit d’una altra manera, els ensenyaments artístics no estan vinculats a la universitat i
depenen, en el cas de Catalunya, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Qui els cursa, per tant, no
pot assolir el nivell de doctorat, màxim nivell universitari.

Arts escèniques / dansa
Domini de la formació en escoles privades. La majoria de professionals es forma a escoles privades, del país
o a l’estranger, sense efectes de titulació acadèmica, però amb un prestigi reconegut segons les associacions
del sector (APDC i ACPDC).
Arts escèniques / interpretació
Manca de regulació formal de les escoles. Manca de regulació formal de les escoles de teatre, doblatge i
cinema, en aquest cas similar a la situació de les escoles de música i dansa.
Cinema: guionistes
Escoles no regulades. La majoria d’escoles de guió o cinema no estan regulades. Això les diferencia de les
musicals o de dansa.
Alt percentatge de guionistes autodidactes. Malgrat l’oferta no reglada creixent (escoles i tallers de guió),
crèdits a l’ensenyament superior (comunicació audiovisual) i màsters específics, persisteix un alt percentatge de
guionistes autodidactes.
Continguts educatius allunyats de la realitat professional i industrial. Els continguts educatius estan
allunyats de la realitat professional i industrial, segons la percepció general del sector professional en aquell
moment (2013).
Arts visuals / arts plàstiques i visuals
Pocs estudis amb rang universitari. Els únics estudis amb rang universitari quan s’elabora el document són
els impartits per la Facultat de Belles Arts de Barcelona. La resta de titulacions són de grau artístic, amb les
mateixes limitacions que els de la resta de graus artístics (música, arts escèniques, dansa…).
Arts visuals / iŀlustració
És només un grau superior en FP. És un grau superior en FP i no pas un grau Bolonya d’àmbit universitari. Cal
esperar a l’any 1995 per veure recollida la iŀlustració dins de les especialitats d’ensenyament artístic definides
amb la titulació de tècnic superior en iŀlustració (juntament amb les arts plàstiques, disseny en gràfica i fotografia artística), dins dels ensenyaments de formació professional II. Es tracta, doncs, d’un grau superior en FP i no
pas d’un grau Bolonya d’àmbit universitari. L’excepció a aquesta norma és el cas de la Facultat de Belles Arts de
Madrid, que imparteix un màster en iŀlustració.
Creació d’una oferta de titulació d’estudis superiors en iŀlustració. Comporta
NOTA
uns ensenyaments artístics en iŀlustració, còmic i animació de només dos anys de
* En aquest punt, la situació encara és així.
durada i molt allunyats de la realitat professional i industrial del sector, cosa que en
aquell moment ens fa diferents de la resta de països europeus, que hi dediquen quatre anys, entre cursos
comuns i específics.
L’informe, doncs, conclou amb aquest capítol de propostes anunciat, amb un apartat dedicat a les propostes en
l’àmbit formatiu, en el qual se sintetitza la major part de les valoracions aportades, acompanyades de suggeriments de millora.
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Propostes en l’àmbit formatiu
Activar el desplegament del màster de pedagogia de les arts. L’antic certificat
d’aptitud pedagògica (CAP) que tot llicenciat havia d’obtenir per accedir a la docència en l’ensenyament de règim general s’ha transformat en el màster de pedagogia,
però l’especialitat d’arts encara no s’hi ha implementat.

NOTA
* Com ja hem comentat, avui aquest buit
està cobert per diversos màsters referents a
aquesta equació educació-docència-arts.

Per donar accés a titulats i graduats en ensenyaments artístics superiors a la docència, es proposa activar el desplegament del màster de pedagogia de les arts, que facultarà les persones llicenciades, graduades i/o titulades
en ensenyaments artístics superiors per accedir a la docència en l’ensenyament secundari obligatori i batxillerat.
Millorar els continguts educatius per apropar-los a la realitat professional. Tot i l’esforç del professorat,
especialment del que imparteix l’assignatura de formació i orientació laboral (FOL) en els ensenyaments artístics, encara persisteix una gran distància entre allò que s’aprèn a l’aula i la realitat de l’exercici de la professió,
l’emergència a l’escena artística, l’impacte de les polítiques culturals, la dura inserció en el mercat o la lògica de
les indústries culturals. Es proposa introduir en l’ensenyament superior totes aquelles matèries que connecten
l’alumnat amb la realitat professional, social, cultural i econòmica de la cultura. En aquest sentit, les associacions
professionals poden complir una funció important suggerint programes, continguts i docents.
Desenvolupar una oferta de formació contínua per als professionals de la cultura.
Impulsar un acord amb el Consorci de Formació Contínua de Catalunya. Impulsar un acord entre el Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el conjunt d’associacions professionals i sindicals de Catalunya que
permeti l’accés dels treballadors culturals als recursos de formació contínua, amb una proporció equivalent a les
dades totals i parcials del cens d’artistes i creadors.
Promoure nous batxillerats artístics i reforçar la pràctica dels existents. Un cop consolidats els batxillerats
artístics en les actuals dues vies —arts plàstiques, imatge i disseny, i arts escèniques, música i dansa—, es proposa l’obertura de noves vies que reforcin la pràctica o el taller. Així mateix, els tècnics de l’espectacle soŀliciten
incloure estudis tècnics (maquinària, llum i so) en l’àrea de les arts escèniques dels batxillerats artístics.
Impulsar nous estudis superiors de circ, regidoria, iŀlustració i guió audiovisual. Es proposa incentivar la
propera implementació dels nous cicles formatius, mitjà i superior, de l’ensenyament professional del circ com
a primer pas cap a uns estudis superiors que afrontin les etapes de domini i virtuosisme, i ens equipari amb
experiències ben properes. De la mateixa manera, les associacions professionals i els experts consultats coincideixen que cal implementar nous estudis superiors en regidoria d’arts escèniques o iŀlustració (actualment
inclosa dins d’arts plàstiques i disseny) i guió d’audiovisual (ara no reglada) en ensenyaments artístics superiors
que assegurin una formació altament especialitzada i de rang equivalent als estudis universitaris, per tal de no
obstaculitzar altres vies d’ocupació.
Aspectes més enllà dels ensenyaments artístics professionals vinculats a l’ecosistema art i educació
La dansa no forma part de l’educació de règim general obligatòria. Segons el coŀlectiu professional, pot
ser una de les causes de la baixa validació social i del, ara per ara, públic minoritari dels espectacles de dansa.
Absència de matèries que es relacionin amb la societat audiovisual dins les etapes inicials de l’ensenyament obligatori.
Treballar entorn de les condicions legals que permetin que hi hagi escoles elementals i professionals de
titularitat pública en relació amb àmbits que ara no estan contemplats com, per exemple, la interpretació.
Escoles de música: en els darrers anys, la Generalitat n’ha reduït el finançament, cosa que, amb les dificultats
econòmiques dels ajuntaments, ha abocat la seva gestió a l’externalització o, fins i tot, a la privatització directa.
La xarxa d’escoles de dansa a Catalunya, més de 350, configura una oferta de qualitat desigual, tot i que ofereix una base important d’iniciació professional i preparació per als estudis superiors. Una seixantena d’aquestes
escoles han obtingut l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, la qual cosa permet convalidar, com ja s’ha explicat, alguna matèria.
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Promoció de la contractació d’artistes i creadors com a professorat especialista. Es proposa el desplegament ple del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, del Govern de la Generalitat, pel qual es regula la contractació
de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari depenents del
Departament d’Educació.
Assentament i introducció de la figura del docent especialista en les arts en l’ensenyament obligatori. Es
proposa contractar músics en actiu per a la docència, recuperar l’especialista d’arts visuals i fotografia i introduir
noves especialitats relacionades amb la dansa (compatible amb l’especialista d’educació física), el teatre i el circ.
Cal estudiar l’opció de la persona docent especialista adscrita a una zona geogràfica que imparteix ensenyament en diverses escoles. El docent especialista hauria de ser un artista/creador en actiu i amb dots pedagògics.
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Esquema d’idees força
Idees força relatives a polítiques
Manca de política integral i divisió de responsabilitats orgàniques. Això provoca una estructura de l’oferta
formativa reglada poc coherent.
Necessitat de diàleg entre l’Administració i els
altres agents. Diàleg de l’Administració amb les entitats
de formació competents i els sectors productius per coŀlaborar a través de plans integrals, taules de formació, etc.
Grau més elevat de vinculació i coherència entre
l’àmbit de la formació i la resta d’àmbits. Com ara el
món professional i el sector productiu, sobretot en noves
línies de negoci o en les indústries emergents (animació,
efectes visuals, videojocs i economia digital).
Creació del Consell per a la Cultura i l’Educació, amb
l’objectiu d’estimular projectes culturals adreçats al món
educatiu i la presència de representants del món artístic
i cultural a les aules.
Creació de l’Institut Superior de les Arts.
Creació de l’Observatori de la Cultura, amb l’objectiu
de recollir i sistematitzar dades útils i significatives sobre
la realitat cultural del país.
Concretar l’acord marc signat entre el Departament
d’Ensenyament i el de Cultura per potenciar la utilització pedagògica del patrimoni. En aquest acord
marc, signat l’any 2014, s’estableix la perspectiva general
de les accions coŀlaboratives, la coherència programàtica
i el marc de confluència entre el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya sobre l’accés i l’ús del patrimoni per part de la
comunitat educativa.
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Idees força en ensenyaments artístics
professionals
Millora dels continguts de l’oferta educativa existent. Augmentar la vinculació amb la realitat professional i les necessitats dels sectors productius.
Promoció de nous batxillerats artístics i reforç de la
pràctica dels existents. Fomentar nous cicles formatius
en formació professional en l’àmbit artístic.
Impuls de nous estudis superiors. Especialment en
sectors amb una oferta educativa deficitària com ara circ,
regidoria, tècnics d’arts escèniques i iŀlustració o guió
audiovisual.
Oferta clarament insuficient i/o molt centralitzada
en determinats sectors, com ara la dansa, la fotografia
o l’animació.
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Idees força en ensenyaments artístics
professionals per sectors
Circ. Necessitat de desenvolupar els ensenyaments de
circ en l’àmbit de la formació professional en el marc
català (títol corresponent al cicle formatiu de grau superior de tècnic especialitzat en les arts del circ).
Fotografia. Creació d’uns estudis de grau de fotografia
impartits des dels ensenyaments artístics.

Idees força en recerca i innovació
Suport a la investigació i els projectes de recerca.
Fomentar i acompanyar projectes de recerca, de captació
i retenció de talent (nacional i internacional) i de projecció de l’exceŀlència artística en el context internacional.
Impuls de la recerca compartida. Impulsar acords
amb universitats i altres centres de recerca.
Impuls de beques de recerca.

Creació de departaments de fotografia a la universitat,
amb la finalitat de cobrir les mancances en l’àmbit de la
docència i la investigació.
Creació d’un institut independent per a l’estudi de la
fotografia i la formació del professorat.
Animació. L’oferta de formació pública reglada és inexistent en el sector de l’animació.
Arts visuals. Els únics estudis amb rang universitari són
els impartits per la Facultat de Belles Arts de Barcelona. La
resta de titulacions són de grau artístic, amb les mateixes
limitacions que la resta de graus artístics (música, arts
escèniques, dansa…).
Iŀlustració. Creació d’un grau d’educació superior
d’iŀlustració.
Arts escèniques. Cal afegir maquinària escènica als
cicles que ja hi ha dins la família d’arts i artesania i arts
escèniques, i iŀluminació escènica i sonorització escènica.
Indústries culturals. Cal treballar en la transversalitat
dels màsters (comunicació, tecnologia, psicologia, art,
sociologia, etc.), com a mesura per enfortir la relació entre
els centres de formació superior i la indústria.
Música: Establiment i desplegament d’un Pla d’ensenyaments musicals.

Idees força en formació continuada
dels professionals
Desenvolupar una oferta de formació contínua.
Una oferta formativa per als professionals de la cultura
que posi en relació el món educatiu amb el laboral i que
s’adapti a les necessitats del mercat.
Establir programes conjunts entre universitats,
escoles d’educació superior i agents del sector, com
ara institucions artístiques, associacions de professionals i
empreses de serveis, per oferir pràctiques de formació en
el treball a futurs professionals i cursos de formació contínua per als treballadors en actiu adaptats a les exigències
canviants de professionalització.

Idees força en educació artística
Manca de coherència i de continuïtat dels ensenyaments artístics.
Absència de determinats ensenyaments artístics
com la dansa.
Foment de la presència d’alguns ensenyaments
artístics com la música o els audiovisuals.
Assentament i introducció de la figura del docent
especialista en les arts.
Promoció de la contractació d’artistes i creadors
com a professorat especialista.
Potenciació de programes educatius i de formació
de públics de museus i espais d’art.
Promoció d’artistes en residència als centres educatius.

Idees força en relació amb les escoles
de música, dansa, interpretació, etc.
Foment i millora del sistema públic d’escoles de
música i dansa.
Manca de regulació formal de determinades escoles, en referència a escoles de teatre, doblatge i cinema.
Treballar entorn de les condicions legals que permetin que hi hagi escoles elementals i professionals de
titularitat pública en relació amb àmbits que ara no estan
contemplats com, per exemple, la interpretació.

Estructuració de la formació de formadors. Especialment en sectors sensibles com el circ.
Beques de formació.
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El marc europeu i l’articulació
d’un nou context relacional

3.3

Introducció. Les relacions del sistema educatiu amb el món
professional
En aquest apartat es descriu com el marc europeu està generant les regles d’un nou context educatiu que
afecten Catalunya i, al mateix, temps està definint un nou model d’economia centrada en el coneixement, en el
qual la recerca i la innovació tenen un paper central.
L’informe descriu el marc europeu tot identificant la relació entre línies estratègiques de la Unió Europea per
als propers anys i com aquestes es tradueixen en programes marc que suposen tant dirigir els ajuts a accions
específiques com implementar mesures que afecten i promouen un espai europeu unificat, tant en relació
amb l’educació superior com amb la formació professional; la mobilitat i les pràctiques d’estudiants, docents i
projectes en xarxa, i també en relació amb el suport a la recerca, la innovació i la implementació de polítiques
regionals basades en economies del coneixement i l’especialització.
L’objectiu d’aquest apartat és identificar les perspectives professionals en el context futurible que semblen
senyalar els programes europeus i quines són les demandes competencials que s’estarien dibuixant en relació
a les professions vinculades amb els àmbits artístics.
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La importància de l’acció de la Unió Europea en la definició
de les polítiques educatives i de recerca i innovació
Allò que hem denominat marc europeu i la seva influència sobre el sistema educatiu, i les interaccions professionals, es configura per la confluència de diversos elements entrellaçats.
En primer lloc, cal anomenar els processos impulsats des de la Comissió Europea que tenen per objectiu aconseguir una convergència de l’espai europeu en matèria educativa, de tal manera que es garanteixi la plena
circulació d’estudiants i professionals. Ens referim als dos processos que ja s’han esmentat en pàgines anteriors,
els processos de Bolonya i de Copenhaguen. Tots dos processos han implicat i impliquen el desplegament
d’un seguit d’eines i serveis que han de garantir la possibilitat de fer efectives les declaracions on es posen en
marxa tots dos processos, com ara l’Espai Europeu d’Educació Superior, les mesures de l’Europass o d’altres ja
citades, com el suplement del títol europeu o el sistema de transferència de crèdits.
En segon lloc, cal considerar el posicionament de la Comunitat Europea que, periòdicament, renova el marc
estratègic en el qual situa el conjunt de prioritats en relació amb una visió futura de com ha de ser Europa.
Aquests marcs de treball són acordats per tots els països membres de la Unió Europea, i articulen els objectius
de totes les polítiques i els seu programes subsidiaris. A través de les accions portades a terme pels mateixos
països, la producció legislativa i l’atorgament de fons per part de la Comunitat Europea, s’impulsen les accions
necessàries que els governs impulsaran al seu torn per assolir els objectius genèrics fixats en els marcs estratègics.
Des de 2010, el marc estratègic vigent porta per títol Europa 2020. Com detallarem més endavant, aquest
programa té com un dels seus objectius principals consolidar una economia que creixi de manera inteŀligent,
sostenible i integradora. Entre els seus reptes, destaca la millora de les xifres relacionades amb educació. Acompanyant Europa 2020, es renoven alguns dels marcs estratègics relacionats amb educació, recerca i innovació,
com ara Horitzó 2020, un programa de finançament centrat a donar suport a la recerca i la innovació. Un altre
exemple és el marc estratègic Educació i Formació 2020, a través del qual la Direcció General d’Educació i
Cultura de la Comissió Europea impulsa i desenvolupa les seves polítiques educatives i de formació de suport
als països membres. Les seves accions es canalitzen a través del programa Erasmus+, gestionat per l’Agència
Europea Executiva de l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura.
Cal considerar que les polítiques de suport a determinats models de producció suposen el canvi parcial o total
d’alguns aspectes en relació amb l’organització de l’economia i les competències professionals, i que aquests
canvis apunten cap a nous escenaris en què la relació entre l’àmbit acadèmic i l’entorn productiu hauria de ser
més porosa.
Si es vol definir un espai frontissa entre ambdós àmbits, cal estar atents als vectors de canvi que s’estan promovent a partir de les polítiques de la Comunitat Europea. Els coneguts fons FEDER per a l’equilibri i la cohesió regional s’atorguen seguint unes condicions determinades. Durant el període comprès entre 2007 i 2013, la Generalitat de Catalunya ha rebut 673 milions d’euros en R+D+I. El 2014 es va iniciar el programa operatiu FEDER de
Catalunya per al període 2014-2020. La inversió total és de 1.600 milions d’euros, dels quals la Comissió Europea
en posa la meitat. Els objectius del FEDER estan en consonància amb les línies proposades en el marc estratègic
Europa 2020 i, per poder accedir a aquests recursos, els governs regionals han d’assumir els plantejaments del
que s’anomena l’especialització regional inteŀligent. Tal com queda reflectit en els documents elaborats des de
la Generalitat, «els estats membres i les regions han d’elaborar estratègies de recerca i innovació per a l’especialització inteŀligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que potenciïn, d’acord amb la
metodologia fixada per la Comissió Europea, les especialitzacions econòmiques i de coneixement que s’ajustin
millor al seu potencial d’innovació, sobre la base dels actius i les capacitats del territori». Per optar a tots els ajuts
de la Comissió Europea, es necessita haver realitzat una diagnosi entorn del potencial de producció, recerca i
innovació, així com de la capacitat de generar aliances i xarxes entre administracions, universitats, empreses i
entitats. És per això que, l’any 2012, el Govern va posar en marxa l’estratègia Catalunya 2020, en què es defineixen les línies mestres que orienten les polítiques públiques cap a la millora de la competitivitat i l’ocupació,
i també cap a la generació del clima de confiança necessari per redreçar la situació econòmica i construir un
model de creixement econòmic inteŀligent, sostenible i integrador, d’acord amb l’estratègia Europa 2020. En el
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marc d’aquesta iniciativa, es van posar en marxa els estudis i processos d’auditoria que han precedit l’elaboració
de la RIS3CAT, el pla d’especialització inteŀligent que es desenvoluparà entre 2015 i 2020. Com veurem més
endavant, això planteja uns determinats escenaris d’innovació i recerca, i una visió de futur respecte del qual
caldria preguntar-se per la representació dels ensenyaments artístics i en quina mesura hi són o hi poden ser
presents. Quan parlem de recerca i d’innovació, aprofundirem en el context industrial i d’innovació que s’està
potenciant amb les accions impulsades.
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Europa i els marcs estratègics, els programes
i les eines en relació amb educació i recerca*
MARC EUROPA 2020
L’estratègia Europa 2020 estableix el nou marc d’actuació que ha de permetre a la Unió Europea sortir enfortida
de la crisi amb un creixement inteŀligent, sostenible i integrador, que generi llocs de treball, més productivitat i
cohesió social.
Creixement inteŀligent: desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació.
Creixement sostenible: promoció d’una economia que faci un ús més eficaç dels recursos, que sigui més
«verda» i competitiva.
Creixement integrador: foment d’una economia amb alt nivell d’ocupació que tingui cohesió social i
territorial.
De les prioritats que planteja el marc estratègic Europa 2020, seleccionem aquelles que, directament, estan en
relació amb el marc d’aquest estudi. Ens referim a les prioritats conegudes amb els noms Unió en la innovació
i Joventut en moviment.
La primera prioritat posa l’èmfasi en la necessitat que la Unió Europea i els seus estats membres han de seguir
invertint en educació, R+D, innovació i TIC. Subratlla que els sistemes educatius necessiten ser modernitzats en
tots els àmbits. L’exceŀlència s’ha de convertir, encara més, en el principi rector. Necessitem més universitats de
categoria mundial. L’Espai Europeu d’Investigació s’ha de completar en quatre anys, i ha d’establir els marcs per
a una veritable lliure circulació del coneixement.
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional s’hauria d’explotar plenament per desenvolupar els recursos
d’investigació i innovació a tot Europa, sobre la base d’estratègies d’especialització regional inteŀligent. Cal treure més innovació de la investigació. S’ha d’augmentar la cooperació entre el món de la ciència i el món de
l’empresa, i s’han de suprimir els obstacles i donar incentius.
Caldria iniciar cooperacions d’innovació europea per accelerar la investigació, el desenvolupament i el desplegament de les innovacions en el mercat.
S’han d’aprofitar millor els nostres punts forts en disseny i creativitat. Hem de donar suport a la innovació social.
Hem d’aconseguir que es tingui una millor consciència de la innovació del sector públic, identificar les iniciatives que tinguin èxit i donar visibilitat i fer avaluacions comparatives dels avenços.
En relació amb la prioritat anomenada Joventut en moviment, l’objectiu passa per reforçar la mobilitat del
cos d’estudiants i professionals dins de la Unió Europea, és a dir, culminar la implementació dels processos de
Bolonya i Copenhaguen, i totes les seves mesures i eines associades, tant en educació superior com en formació
professional i, també, apostar per l’exceŀlència al seu màxim nivell, tant per garantir que les competències dels
ciutadans de la Unió Europea els preparen per a l’economia del coneixement com per invertir en les universitats
i que aquestes puguin retenir i atreure el talent necessari per desenvolupar els objectiu de la Unió.
Per aprofundir en aquestes prioritats, es posen en marxa els programes estratègics Horitzó 2020 i Educació i
Formació 2020.

* Descripcions extretes dels webs i documents oficials.
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HORITZÓ 2020
Horitzó 2020 és l’instrument financer concebut per impulsar la prioritat «Unió per la innovació» en el període
2014-2020. A Horitzó 2020 es combinen tots els fons per a la recerca i la innovació de la Unió Europea, que
comptarà amb un pressupost de 76.880 euros. Horitzó 2020 introdueix algunes novetats en els plantejaments i
les línies estratègiques que cal destacar. En primer lloc, una concepció de la recerca orientada a la innovació i la
seva aplicació al mercat. Es dóna suport a la investigació bàsica, el desenvolupament de tecnologies, projectes
de demostració, línies pilot de fabricació, innovació social, transferència de tecnologia, proves de concepte,
normalització, suport a les compres públiques precomercials, capital de risc i sistema de garanties. L’Institut
Europeu d’Innovació i Tecnologia s’integra en Horitzó 2020, i això significa, entre altres coses, incorporar un
model de treball basat en comunitats de coneixement (KIC) que aglutina activitats d’investigació, formació i
creació d’empreses. El seu objectiu és aconseguir els millors socis creatius dins de les comunitats investigadores,
empresarial o acadèmica, per abordar projectes encarats als grans reptes de la societat.
EDUCACIÓ I FORMACIÓ 2020
Educació i Formació 2020 (ET 2020) és un nou marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació basat en el seu antecessor, el programa de treball Educació i Formació 2010.
Es proposen els eixos de treball següents, que cada estat membre de la Unió treballarà en cooperació amb la
resta de països membres:
Fer realitat l’aprenentatge permanent i la mobilitat: desenvolupar els marcs de qualificacions nacionals
vinculats al Marc Europeu de Qualificacions i establir vies d’aprenentatge més flexibles. Aplicar la Carta
Europea de Qualitat per a la Mobilitat.
Millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació i la formació: la totalitat dels ciutadans ha d’assumir competències clau i tots els nivells d’educació i formació han de ser més atractius i eficients.
Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa: l’educació i la formació han de permetre que
tots els ciutadans adquireixin i desenvolupin les aptituds i competències necessàries per a la seva inserció
laboral, així com donar suport a l’aprenentatge continuat, la ciutadania activa i el diàleg intercultural.
Incrementar la creativitat i la innovació, fins i tot l’esperit empresarial, en tots els nivells de l’educació i la formació: fomentar l’adquisició de les competències clau transversals per part dels ciutadans i
garantir el funcionament del triangle del coneixement (educació, investigació i innovació). També s’han
de promoure les associacions entre el món empresarial i les institucions educatives, així com comunitats
d’aprenentatge més àmplies, amb la participació de representants de la societat civil i altres coŀlectius
interessats.
ERASMUS+
Erasmus+ és el programa gestionat per la Direcció General d’Educació, Cultura i Joventut que, en el marc estratègic Formació i Educació 2020, promou les accions destinades a afavorir la capacitació i possibilitat de treball
a través de l’educació, formació, joventut i esport. Reuneix totes les anteriors accions i programes en un de sol
que es preveu que donarà servei a 4.000.000 d’europeus durant el seu període de vigència. El programa suposa
accions dirigides tant als ensenyaments de preescolar, primària i secundària com a la formació professional,
l’ensenyament superior i l’educació d’adults i d’integració europea. Segons les diferents modalitats, hi poden
participar investigadors, professors i personal acadèmic, personal no docent, estudiants o estudiants en pràctiques. El suport a la mobilitat implica, en molts casos, la necessitat de cooperació entre institucions i empreses
de països diversos. Erasmus+ proposa unes condicions molt favorables per a la coŀlaboració i transferència de
coneixement en relació amb els models educatius i les metodologies pedagògiques o organitzatives, sota el
principi d’aprendre entre iguals. El programa Erasmus+ ofereix un gran ventall de possibilitats per millorar i
adquirir noves competències, tant per a l’alumnat com per a les institucions i empreses.

331

3.3

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR (EEES)
Comissió Europea + països membres de la Unió Europea
La seva finalitat és desenvolupar un procés de convergència i de reforç dels ensenyaments superiors o universitaris a Europa.
El procés cap a l’EEES té com a referents principals dos aspectes:
Les declaracions institucionals dels seus promotors i protagonistes, que actuen com a catalitzadors.
El treball d’adaptació i reforma que duen a terme les mateixes universitats, les administracions
educatives i els governs responsables, i les associacions i les xarxes universitàries.
Els documents bàsics sobre els quals s’han establert els principis per a l’EEES són:
Declaració de la Sorbona (maig 1998)
Declaració de Bolonya (juny 1999)
Comunicat de Praga (maig 2001)
Declaració de Berlín (octubre 2003)
Declaració de Bergen (maig 2005)
Declaració de Londres (maig 2007)
Declaració de Lovaina (abril 2009)
Declaració de Budapest i Viena (març 2010)
Declaració de Bucarest (abril 2012)
Declaració d’Erevan (maig 2015)
* Propera conferència de ministres europeus: Declaració de França (2018).
En relació amb els treballs específics, la majoria de països i universitats europees estan reformant els seus sistemes d’educació superior per adaptar-los als requeriments que estableixen aquestes declaracions.
El procés cap a un espai europeu de l’educació superior no té com a finalitat implantar un sistema únic a tot
Europa. La seva pretensió és establir criteris i mecanismes per facilitar l’adopció d’un sistema comparable de
titulacions universitàries, l’establiment d’objectius comuns i el reforç d’allò que es necessita per tal de fer les
universitats europees més atractives i competitives internacionalment.
Els criteris o valors promoguts amb l’EEES són:
Respecte a la diversitat educativa i cultural d’Europa.
Foment de la competitivitat del sistema europeu d’universitat en l’àmbit internacional.
Adopció d’un sistema comparable de titulacions universitàries a Europa i mobilitat de professionals i estudiants.
Promoció de la qualitat i exceŀlència com a valors de l’educació superior europea.
Per aconseguir aquests criteris, les declaracions i els tractats anteriors preveuen les recomanacions o mesures
específiques següents:
Adopció d’un sistema comprensible i comparable de titulacions, principalment mitjançant el suplement europeu al títol.
Adopció d’un sistema basat en dos cicles principals, grau i postgrau.
Establiment d’un sistema de crèdits compatibles, similar al Sistema Europeu de Transferència de Crèdits
(ECTS) o unitat de valoració de l’activitat acadèmica, que integra ensenyaments teòrics i pràctics, altres activitats acadèmiques dirigides i el treball personal de l’estudiant. Els crèdits també s’han de poder aconseguir
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mitjançant l’experiència professional i l’aprenentatge al llarg de la vida.
Promoció de la cooperació europea per garantir la qualitat dels ensenyaments superiors, amb criteris i
metodologies comparables.
Promoció de la mobilitat del cos d’estudiants, professorat i personal d’administració i serveis de les
universitats i altres institucions de l’educació superior.
En la Declaració d’Erevan (2015), els ministres d’Educació han establert les prioritats per al futur següents:
Millorar la qualitat i la idoneïtat de l’aprenentatge i l’ensenyament.
Fomentar l’empleabilitat dels graduats durant la seva vida laboral.
Fer els nostres sistemes més integradors.
Aplicar les reformes estructurals acordades.
PROCÉS DE BOLONYA
Procés iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999). Aquesta Declaració té caràcter polític, és a dir, anuncia
un seguit d’objectius i uns instruments però, per aconseguir-los, no fixa uns deures exigibles jurídicament. La
Declaració de Bolonya estableix un termini fins al 2010 per a la realització de l’Espai Europeu de l’Educació Superior, amb fases biennals de realització, cadascuna de les quals acaba mitjançant la corresponent conferència de
ministres europeus d’educació superior. Cada conferència conclou amb un comunicat que recull els avenços
obtinguts, revisa el que s’ha aconseguit i estableix les prioritats i les directrius per al futur. L’objectiu principal és
introduir un sistema més comparable, compatible i coherent per a l’educació superior europea.
Aspectes destacats
Crear un sistema de títols acadèmics que es puguin comparar i reconèixer amb facilitat. Fomentar
la mobilitat del cos estudiants, professorat i investigadors; garantir un aprenentatge i ensenyament de
qualitat.
Entre els àmbits clau del procés, s’inclouen l’aprenentatge permanent, la inserció laboral i l’empleabilitat, el finançament, l’estructura de les titulacions, l’obertura internacional, la recopilació d’informació i la garantia de la qualitat.
Durant els primers deu anys del procés, un dels objectius principals ha estat l’establiment de l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES), que s’inicia l’any 2010 amb la Declaració de Budapest i Viena. Així
mateix, fins al 2020, els objectius giren al voltant de la consolidació de l’EEES.
Actualment, el procés s’aplica a 47 països que, juntament amb la Comissió Europea, són membres del
procés de Bolonya.
Aquest procés no s’aplica als governs nacionals ni a les universitats, sinó que es tracta d’un compromís
intergovernamental i voluntari adoptat per cada país, que signa per reformar el sistema educatiu propi.
Entre els principals objectius de la Declaració de Bolonya hi ha l’harmonització dels sistemes nacionals de titulacions basada, essencialment, en els dos cicles principals de grau i postgrau, així com l’establiment d’un sistema
de crèdits europeus (com el sistema ECTS) i la implantació d’un suplement europeu als títols emesos per les
institucions educatives d’ensenyament superior.
El procés de Bolonya forma part dels objectius d’Educació i Formació 2020 i Europa 2020.
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El Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)
+ sistema de qualificació

Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions
en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

Entre les mesures encaminades a la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, hi ha l’establiment
del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) en les titulacions oficials de grau i de postgrau. Aquest
sistema s’ha generalitzat a partir dels programes de mobilitat d’estudiants Sòcrates-Erasmus, i ha facilitat les
equivalències i el reconeixement d’estudis realitzats a altres països. Així mateix, la seva implantació ha estat
recomanada en les declaracions successives de Bolonya (1999) i Praga (2001).
El sistema europeu de crèdits està implantat en una gran majoria dels estats membres i associats a la Unió
Europea i constitueix un punt de referència bàsic per aconseguir la transparència i l’harmonització dels seus
ensenyaments. L’adopció d’aquest sistema constitueix una reformulació conceptual de l’organització del currículum de l’educació superior mitjançant la seva adaptació als nous models de formació, centrats en el treball
de l’estudiant. Aquesta mesura de l’haver acadèmic comporta un nou model educatiu que ha d’orientar les programacions i les metodologies docents, i les ha de centrar en l’aprenentatge dels estudiants, no exclusivament
en les hores lectives.
El sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits ofereix, així mateix, els instruments necessaris per
comprendre i comparar fàcilment els diferents sistemes educatius, facilitar el reconeixement de les qualificacions professionals i la mobilitat nacional i internacional, amb reconeixement complet dels estudis cursats, així
com incrementar la coŀlaboració entre universitats i la convergència de les estructures educatives… En definitiva, fomentar l’aprenentatge en qualsevol moment de la vida i en qualsevol país de la Unió Europea.
El crèdit europeu és la unitat de mesura de l’haver acadèmic que representa la quantitat de treball de l’estudiant per complir els objectius del programa d’estudis. S’obté per la superació de cada una de les matèries que
integren els plans d’estudis dels diversos ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter
oficial i validesa en tot el territori nacional. En aquesta unitat de mesura s’integren els ensenyaments teòrics
i pràctics, així com altres activitats acadèmiques dirigides, amb inclusió de les hores d’estudi i de treball que
l’estudiant ha de realitzar per assolir els objectius formatius propis de cada una de les matèries del pla d’estudis
corresponent.
El nombre total de crèdits establert en els plans d’estudis per a cada curs acadèmic és de 60. El nombre de
crèdits de cada titulació es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d’estudis que cal
que cursi l’alumne, en funció del nombre total d’hores que comporti per a l’alumne la superació o realització
de cada una d’aquestes matèries.
En l’assignació de crèdits a cada una de les matèries que configurin el pla d’estudis es computa el nombre
d’hores de treball requerides per a l’adquisició, per part de l’alumnat, dels coneixements, les capacitats i les
destreses corresponents. En aquesta assignació, s’hi han d’incloure les hores corresponents a les classes lectives,
teòriques o pràctiques, les hores d’estudi dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes,
i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i les proves d’avaluació.
Aquesta assignació de crèdits, i l’estimació del seu nombre corresponent d’hores, s’entén referida a qualsevol
estudiant dedicat/da a cursar a temps complet estudis universitaris durant un mínim de 36 setmanes i un
màxim de 40 setmanes per curs acadèmic.
El nombre mínim d’hores per crèdit és 25 i el nombre màxim, 30.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
El sistema de qualificació vigent a les universitats espanyoles difereix, notablement, dels propugnats per a la
construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, per la qual cosa és pertinent modificar-lo. Ha de ser quantitativament formulat per facilitar-ne la comparació amb el sistema de graus de qualificacions del sistema de
crèdits europeus i l’establiment d’una distribució interna de les qualificacions atorgades.
L’obtenció dels crèdits corresponents a una matèria comporta haver superat els exàmens o les proves d’avaluació corresponents.
El nivell d’aprenentatge aconseguit per l’alumnat s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques, que s’han de
reflectir en l’expedient acadèmic juntament amb el percentatge de distribució d’aquestes qualificacions sobre
el total d’estudiants que hagin cursat els estudis de la titulació en cada curs acadèmic.
La mitjana de l’expedient acadèmic de cada estudiant és el resultat de l’aplicació de la fórmula següent: suma
dels crèdits que ha obtingut multiplicats, cada un d’aquests, pel valor de les qualificacions que corresponguin,
i el resultat dividit pel nombre de crèdits totals aconseguits per l’estudiant.
Els resultats obtinguts per l’estudiant en cada una de les matèries del pla d’estudis es qualifiquen en funció de
l’escala numèrica següent de 0 a 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa
corresponent:
0-4,9: suspens (SS)
5,0-6,9: aprovat (AP)
7,0-8,9: notable (NT)
9,0-10: exceŀlent (EX)
Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el
pla d’estudis no es qualifiquen numèricament ni computen a efectes de còmput de la mitjana de l’expedient
acadèmic.
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Europa i els marcs estratègics, els programes i les eines:
el suplement europeu al títol (SET)

Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment perquè les universitats expedeixin el suplement
europeu al títol.
Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els requisits d’expedició del suplement europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i
es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació
Superior.

El suplement europeu al títol té la seva justificació en la diversitat d’ensenyaments i titulacions, les dificultats en
el seu reconeixement, l’increment de la mobilitat dels ciutadans i la insuficient informació aportada pels títols.
Afegeix informació al títol obtingut amb una descripció de la seva naturalesa, el nivell, el context i el contingut.
Així, doncs, el suplement europeu al títol té com a objectiu incrementar la transparència de les diverses titulacions d’educació superior impartides als països europeus, i facilitar-ne el reconeixement acadèmic i professional
per part de les institucions. Pretén ser un document comprensible, en el qual es reflecteixin els resultats de
l’aprenentatge al llarg de la vida i els coneixements acreditats a una persona per part de les institucions europees d’ensenyament superior. El format normalitzat del suplement europeu al títol s’ajusta al model elaborat per
la Comissió Europea, el Consell d’Europa i la UNESCO/CEPES (Centre Europeu per a l’Ensenyament Superior).
El suplement europeu al títol és el document que acompanya cada un dels títols universitaris de caràcter oficial
i validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada persona amb títol
universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de
la seva titulació en el sistema nacional d’educació superior.

SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (SET)
Ha de contenir la informació següent:
Dades de l’estudiant
Informació de la titulació
Informació sobre el nivell de la titulació
Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts
Informació sobre la funció de la titulació
Informació addicional
Certificació del suplement
Informació sobre el sistema nacional d’educació superior
El SET s’expedeix, a soŀlicitud de la persona interessada, per part de la universitat corresponent.
Tipologies de suplement europeu al títol (annex del Reial decret):
Model del suplement europeu als títols oficials de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat,
enginyer i arquitecte.
Format del suplement europeu al títol de doctor (diferent de la menció internacional en el títol de doctor,
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat).
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EUROPASS
Conjunt de documents que serveixen per presentar les competències i qualificacions en un format estàndard
per a tot Europa. Això facilita als empresaris el fet d’entendre les qualificacions d’altres països i, als treballadors,
el fet de buscar feina a l’estranger.
Suplement Europass al títol / certificat
Competències demostrades mitjançant títols o certificats de formació professional.
És un document adjunt a un títol de tècnic o certificat professional, en el qual es descriuen els coneixements i
les capacitats del titular.
És un complement a la informació inclosa en el certificat oficial, que facilita la comprensió en altres països del
significat de les competències adquirides pel seu titular.
Suplement Europass al títol de tècnic superior
És un document informatiu i personalitzat que s’adjunta al títol de tècnic superior de formació professional.
Descriu la naturalesa, el nivell, el context, el contingut i la normativa dels estudis realitzats per / per la titular;
amplia la informació sobre els resultats obtinguts i sobre el sistema nacional dels ensenyaments superiors, i facilita la comprensió en altres països del significat de les competències adquirides per la persona que n’és titular.
Suplement Europass al títol superior universitari
És un document adjunt al títol oficial dels ensenyaments superiors universitaris, en el qual es descriuen els
coneixements i les capacitats de la persona que n’és titular. Facilita la mobilitat acadèmica i professional per
Europa.
Aquest document és expedit pel centre que ha acreditat el títol original. (És el mateix que el SET per al títol de
graduat, títol de màster universitari i títol de doctorat.)
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Europa i els marcs estratègics, els programes i les eines: el marc
de qualificacions per a l’Espai Europeu d’Educació Superior
Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior
(MECES).
Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix
el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

La conferència de ministres europeus d’educació superior celebrada a Bergen el maig de 2005 va decidir adoptar un marc comprensiu de qualificacions per a l’Espai Europeu d’Educació Superior, construït sobre els anomenats descriptors de Dublín. Aquest marc preveu tres cicles i permet, en cada context nacional, la possibilitat de
cicles intermedis, cadascun dels quals està caracteritzat mitjançant descriptors genèrics basats en resultats de
l’aprenentatge, incloent-hi una quantificació orientativa dels crèdits que s’han d’assignar a cadascun dels cicles.
Tenint en compte la recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, que aconsella
als estats l’alineació dels seus sistemes de qualificacions, el nostre país, de la mateixa manera que la resta dels
països implicats en el procés de Bolonya, ha adquirit el compromís de dissenyar i posar en marxa el seu marc
de qualificacions per a l’educació superior que sigui comparable amb el seu equivalent europeu. El procés
d’articulació ha d’incloure l’elaboració meticulosa del mapa de qualificacions nacionals (els seus nivells, resultats
d’aprenentatge i descriptors) i ha d’identificar els descriptors de cicle per al marc integrador europeu.
El Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), proposat de manera unànime pel Comitè,
incorpora un nivell referit a altres estudis d’educació superior no universitària, de manera que es visualitzi un
itinerari complet per a l’educació superior i, així, contribuir a fer més visible la faceta integradora que es vol proporcionar a tota l’educació superior, fins i tot la no universitària, com és el cas dels ensenyaments de formació
professional i la resta dels ensenyaments de règim especial. D’aquesta manera, el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) es constitueix sobre la base d’una estructura en quatre nivells, que ha de
permetre situar una persona segons el seu nivell d’aprenentatge adquirit i certificat.
Així, el MECES ha de preveure en la seva definició la inclusió de tots els ensenyaments o títols d’educació superior a què es refereix la Llei orgànica d’educació en el seu article 3, és a dir, l’ensenyament universitari, els ensenyaments artístics superiors, la formació professional de grau superior i els ensenyaments professionals d’arts
plàstiques i disseny de grau superior.
D’altra banda, el MECES comparteix amb el Marc Espanyol de Qualificacions (MECU) els objectius d’informar la
societat, afavorir la mobilitat internacional i el reconeixement en tot l’Espai Europeu d’Educació Superior de la
formació en general. Tanmateix, aquests propòsits coincidents no poden portar a una confusió entre els dos
marcs, atès que el Marc Espanyol de Qualificacions (MECU) abraça tot l’espectre de qualificacions, tant les que
s’obtenen en l’ensenyament obligatori com les que s’obtenen en el nivell superior de l’ensenyament universitari,
de la formació professional, dels ensenyaments artístics i esportius, així com els ensenyaments que s’adquireixen en processos d’educació no formal o informal. En definitiva, està referit a tots els nivells d’aprenentatge i
centrat en la idea de valorar l’aprenentatge al llarg de tota la vida.
L’àmbit d’aplicació del Marc el constitueixen les titulacions oficials procedents de l’ensenyament universitari,
els ensenyaments artístics superiors, la formació professional de grau superior, els ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny de grau superior, així com els altres títols que s’hagin declarat equivalents.
El Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior s’estructura en quatre nivells, amb la denominació
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següent per a cadascun:
Nivell 1: tècnic superior
Nivell 2: grau
Nivell 3: màster
Nivell 4: doctor
El nivell de tècnic superior es constitueix en el nivell 1 de l’ensenyament superior i inclou els ensenyaments de
formació professional de grau superior i els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior. Té com a finalitat l’obtenció, per part de l’estudiant, d’una formació de caràcter especialitzat que capacita
per a l’exercici qualificat de diverses professions.
El nivell de grau es constitueix en el nivell 2 del MECES, en el qual s’inclouen les qualificacions que tenen com a
finalitat l’obtenció, per part de l’estudiant, d’una formació general, en una disciplina o en diverses, orientada a la
preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.
El nivell de màster es constitueix en el nivell 3 del MECES, en el qual s’inclouen les qualificacions que tenen
com a finalitat l’adquisició, per part de l’estudiant, 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.
El nivell de doctor es constitueix en el nivell 4 del MECES, en el qual s’inclouen les qualificacions que tenen com
a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca.
Tècnic superior
Tècnic superior de formació professional
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
Grau
Títol de graduat
Títol superior dels ensenyaments artístics superiors
Màster
Títol de màster universitari
Títol de màster en ensenyaments artístics
Títol de graduat de com a mínim 300 crèdits ECTS que comprengui almenys 60 crèdits ECTS de nivell de
màster, obtingut mitjançant una resolució del Consell d’Universitats.
Doctor
Títol de doctor
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PROCÉS DE COPENHAGUEN
Procés iniciat amb la Declaració de Copenhaguen (2002). El seu objectiu és millorar els resultats, la qualitat i
l’atractiu de l’educació i la formació professionals a partir d’una cooperació millor a escala europea. Intenta
promoure l’ús de les diferents oportunitats de formació professional en el context de l’aprenentatge permanent
i amb l’ajut de les seves eines.
La Declaració de Copenhaguen estableix les prioritats del procés sobre una cooperació europea reforçada en
matèria d’educació i formació professionals (EFP).
Aquest procés aglutina els àmbits següents:
Dimensió política, l’objectiu de la qual és establir objectius europeus comuns i reformar els sistemes nacionals d’educació i formació professionals.
Desenvolupament de marcs europeus comuns i eines que augmentin la transparència i la qualitat
de les competències, així com de les qualificacions que facilitin la mobilitat.
Cooperació per fomentar l’aprenentatge mutu a escala europea i involucrar totes les parts rellevants a
escala nacional.
Les prioritats establertes per la Declaració de Copenhaguen assenten les bases per a la cooperació voluntària
en matèria d’educació i formació professionals. Els seus objectius són els següents:
Reforçar la dimensió europea en l’educació i la formació professionals.
Augmentar la informació, l’orientació i l’assessorament, així com la transparència de l’educació i la
formació professionals.
Desenvolupar les eines per al reconeixement mutu i la validació de competències i qualificacions.
Millorar la garantia de qualitat en l’educació i formació professionals.
Els documents bàsics en els quals s’han establert els principis del procés de Copenhaguen són els següents:
Declaració de Copenhaguen (2002).
Comunicat de Maastricht (2004) sobre les futures prioritats d’una cooperació europea reforçada en
matèria d’educació i formació professionals.
Comunicat d’Hèlsinki (2006) sobre la cooperació europea reforçada en matèria de formació professional.
Comunicat de Burdeus (2008) sobre cooperació europea reforçada en matèria d’educació i formació
professionals.
Comunicat de Bruges (2010) sobre cooperació europea reforçada en matèria d’educació i formació professionals per al període 2011-2020.
El procés de Copenhaguen forma part del marc estratègic Educació i Formació 2020 i pot contribuir a aconseguir els reptes relatius a l’educació de l’estratègia Europa 2020.
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3.4

Recerca i innovació

Aquest apartat s’aproxima a la recerca i la innovació, amb l’objectiu de fer palès que qualsevol abordatge de la
qüestió hauria de tenir en compte diverses dimensions que, de manera imbricada, constitueixen un ecosistema
de relacions i oportunitats que entrellaça els ensenyaments artístics, les institucions acadèmiques, la recerca, la
innovació, el món professional i el mercat.
En primer terme, s’analitza el fet que la recerca és, des de la perspectiva del cos d’estudiants, tant un itinerari professional com també una estratègia d’aprenentatge que, en alguns casos, esdevé una forma de docència específica. En tot cas, la recerca posa en relació l’alumnat amb un activitat pròpia d’universitats i escoles superiors.
En aquest apartat, també s’inclou una aproximació a l’especificitat de la investigació artística i a la problemàtica
del seu encaix en els models acadèmics actuals, atesa la diferència de metodologia i tipologia de resultats i
mecanismes de validació.
Per donar compte de la diversitat d’enfocaments i quines relacions amb les disciplines artístiques s’hi poden
establir, també es presenta una cartografia dels grups de recerca consolidats i no consolidats a Catalunya en
relació amb els diferents àmbits artístics.
En darrer terme, es fan uns apunts entorn a la qüestió de com els marcs estratègics europeus que s’han descrit
en pàgines anteriors estan ajudant a produir una idea determinada del que és recerca i innovació i on rau el seu
valor.
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HORITZÓ 2020
Generalitat de Catalunya

Ministeri d’Economia i Competitivitat
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PLA ESTATAL D’INVESTIGACIÓ
CIENTÍFICA, TÈCNICA
I D’INNOVACIÓ

RIS3CAT

GRE

Grups de
recerca
emergents

GRC

Grups de
recerca consolidats

DOCTORAT
INDUSTRIAL

DOCTORAT

PLA INTEGRAL D’R+D+I
Associació d’Artistes Visuals de
Catalunya (2009). Pla Integral d’R+D+I
per al sector de les arts visuals a
Catalunya.

INVESTIGACIÓ
ARTÍSTICA

MÀSTER

RECERCA

DOCÈNCIA

CONTEXT
ARTÍSTIC
PROFESSIONAL
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Interaccions entre la recerca i les activitats docents del professorat
universitari en el marc dels ensenyaments universitaris
Una de les característiques de les universitats actuals és que ensenyament i recerca són dos eixos principals en
l’activitat acadèmica. En aquest sentit, però, la vessant investigadora no s’hauria de limitar als ensenyaments de
postgrau, és a dir, als màsters i, sobretot, als doctorats.
Per abordar aquest plantejament és necessari, en primer lloc, presentar què s’entén per recerca en aquest context. Quan es parla de recerca, es fa referència al descobriment de coneixement (també s’inclou el treball creatiu
vinculat als ensenyaments artístics, entre d’altres), a la integració i a la interpretació del coneixement, a la transferència tecnològica o del coneixement a la comunitat més extensa o a l’aplicació d’aquest coneixement per
resoldre problemes de la societat.
En segon lloc, cal mencionar alguns aspectes en relació amb la docència i la recerca. La primera comprèn els
processos d’ensenyament-aprenentatge en els quals s’inicia el cos d’estudiants en els valors de la disciplina
acadèmica. Així mateix, ha de desenvolupar un aprenentatge centrat en l’alumnat perquè aquest esdevingui
crític i pensador actiu, amb capacitat d’aprendre una vegada surti de la universitat.
No obstant això, mentre tothom accepta, si més no des d’una perspectiva teòrica, l’íntima relació entre docència
i recerca, la pràctica diària demostra que hi ha poca interacció entre la funció docent i la investigadora. Aquest
fet està relacionat, per una banda, amb la falta de vinculació entre l’especialització i l’ordenació de disciplines i,
per l’altra, amb la diferència de grau d’incentivació entre la primera funció i la segona. La recerca, massa sovint,
es desenvolupa en un context competitiu i tendeix a polaritzar l’activitat del professorat.
Tal com defineix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya) en el marc general per a
l’avaluació de la interacció entre la recerca i la docència a la universitat (2005): «L’ensenyament complementat
amb la recerca és un ensenyament en què docència i recerca interactuen per tal de beneficiar-se i enriquir-se
mútuament». En aquest sentit, alguns aspectes positius d’aquesta relació són els següents:
La docència vinculada a la recerca permet actualitzar el contingut contínuament. La recerca és el
motor de l’actualització dels plans d’estudi.
L’aprenentatge és un procés de descoberta. Així mateix, la interacció entre recerca i docència és clau per
explicar com es genera el coneixement que es transmet.
Facilita la transició progressiva cap a mètodes de millora docent. La docència permet no perdre la globalitat o el context de la recerca científica. Aquesta és, també, una font d’aprenentatge per a qui ensenya.
Permet a l’estudiant desenvolupar les capacitats de pensament crític, anàlisi, resolució de problemes, indagació i autoaprenentatge.
Fer recerca és provar, equivocar-se, revisar, etc. La recerca feta docència porta, sovint, a la reflexió i a la
revisió.
En el marc de l’aprenentatge basat en la recerca, el cos d’estudiants esdevé més independent i més crític, factors
importants en el context laboral. En aquest sentit, surt preparat per a la demanda contínua de nous coneixements que exigeix la societat actual.
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Itineraris acadèmics en relació amb la recerca
En el sistema dels ensenyaments de l’educació superior (ensenyaments artístics superiors i ensenyaments universitaris), els estudiants que es volen especialitzar en recerca han de seguir un itinerari determinat.
Per una banda, l’estudiant que està cursant un grau universitari hauria, en finalitzar l’estudi, de cursar un màster
universitari per accedir als ensenyaments de doctorat i així poder participar en un procés de recerca especialitzat.
Segons les definicions del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:
Els ensenyaments de grau tenen com a finalitat l’obtenció, per part de l’estudiant, d’una formació
general, en una disciplina o en diverses, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter
professional.
Els ensenyaments de màster tenen com a finalitat l’adquisició, per part de l’estudiant, 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.
Els ensenyaments de doctorat condueixen a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat.
Tot i aquestes definicions, cal considerar que els plans d’estudi dels ensenyaments han de contenir alguna
experiència investigadora, com per exemple la realització del treball final de grau (TFG), la tesina de màster o la
tesi doctoral, eix vertebrador dels programes de doctorat. A més, moltes de les competències que ha d’adquirir
l’estudiant han d’estar relacionades amb la capacitat d’interpretar la informació o amb la resolució de problemes. En qualsevol cas, competències que són inherents al procés investigador.
En relació amb els ensenyaments de màster, cal destacar les dues modalitats possibles, és a dir, els màsters
d’aprofundiment o de formació professional avançada i els d’orientació a la recerca. Pel que fa als segons, l’objecte d’aquesta tipologia és precisament ensenyar a investigar, i això només es pot dur a terme adequant els
ensenyaments a la recerca o a la transferència de tecnologia que es faci.
Per altra banda, quant als ensenyaments artístics superiors, l’estudiant que està cursant un estudi conduent a
l’obtenció d’un títol superior, en finalitzar-lo també hauria de cursar un màster en ensenyaments artístics per
accedir als ensenyaments de doctorat.
Segons les definicions del Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors:
Els ensenyaments artístics de títol superior tenen com a finalitat l’obtenció d’una formació general, en una disciplina o en diverses, i una formació orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de
caràcter professional.
Els ensenyaments artístics de màster 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.
Mitjançant convenis amb les universitats, es poden organitzar estudis de doctorat propis dels ensenyaments artístics, amb la finalitat d’oferir una formació avançada en les tècniques d’investigació,
que poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora, i incloure
l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d’investigació.
En aquest cas, l’experiència investigadora també està present en els plans d’estudi en relació amb el desenvolupament de treballs de fi de grau i tesines de màster. No obstant això, a diferència dels ensenyaments universitaris, tenen un caràcter més professional malgrat la seva equivalència.
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Finalment, els ensenyaments de doctorat es mereixen una menció a part, ja que és on la interacció entre docència i recerca es produeix de manera més natural i plena. En aquest sentit, els incentius i aŀlicients de l’aprenentatge sovint estan en la immersió de l’alumnat en la recerca i en la integració al grup.
Entre els ensenyaments de doctorat, cal destacar dos aspectes:
El primer, en relació amb els estudis propis de doctorat dels ensenyaments artístics, els convenis dels
quals han de garantir l’obertura a l’ampli ventall de la recerca humanística, científica o tècnica sobre les arts,
i a la recerca performativa o sobre la pràctica artística. Així mateix, l’adequació de la tesi doctoral a aquests
ensenyaments pot considerar la interpretació i la creació.
El segon aspecte fa referència als doctorats industrials (també esmentats en el capítol de pràctiques del
present estudi), és a dir, una modalitat d’aquests ensenyaments que consisteix en un projecte de recerca
estratègic d’una empresa, en la qual la persona doctoranda desenvolupa la seva formació investigadora,
en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral. Entre les característiques específiques, cal mencionar que l’estudiant de doctorat disposa d’un director de tesi vinculat a la universitat,
al centre de recerca i/o a la fundació hospitalària, i d’una persona responsable designada per l’empresa.
D’altra banda, les tesis llegides reben la menció de doctorat industrial.
En relació amb els ensenyaments artístics, hi ha dos exemples que estan vinculats. Són els següents:
Creació d’un pol d’atracció turística cultural a partir de la valoració turística del Festival Temporada
Alta. Conveni de coŀlaboració entre l’empresa Bitò Produccions SL i la Universitat de Girona (UdG).
Fidelització de turistes a través de la ludificació. Conveni de coŀlaboració entre l’empresa Digital Preservation Solutions SL i la Universitat de Girona (UdG).
Es tracta de dos exemples d’una modalitat dels ensenyaments de doctorat que integra el context de la recerca
amb el món laboral.
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Recerca acadèmica. Context de la recerca
en els ensenyaments del sistema educatiu català
L’any 2013, el Ministeri d’Economia i Competitivitat impulsa el Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació (2013-2016). En aquest marc, es desenvolupen diferents programes que defineixen la política científica.
D’aquests programes, en la línia del marc europeu Horitzó 2020, cal destacar el Programa Estatal de Foment de
la Investigació Científica i Tècnica d’Exceŀlència i el Programa Estatal d’R+D+I orientat als reptes de la societat.
Conseqüència d’aquest fet és la divisió en dues modalitats de les convocatòries de recerca:
En relació amb l’exceŀlència, projectes d’R+D que suposin un avenç significatiu del coneixement. En
aquest cas, la majoria d’investigadors principals s’estrenen com a responsables de projectes.
En relació amb els reptes de la societat, projectes que donin resposta a diferents reptes socials europeus, com per exemple els canvis i les innovacions socials, l’economia i la societat digital, l’acció del canvi
climàtic, entre d’altres. En aquest cas, els investigadors principals ja han dirigit projectes d’R+D abans.
L’any 2014, la Generalitat de Catalunya estableix una nova convocatòria d’ajuts a les activitats dels grups de
recerca per al període 2014-2016. L’objectiu d’aquesta convocatòria és la recerca de qualitat en equip, la transferència de coneixement i la internacionalització de les activitats, a partir de dues modalitats:
Grups de recerca emergents (GRE), en relació amb els equips que volen constituir una nova línia de
recerca conjunta i amb una experiència en els darrers 3 anys.
Grups de recerca consolidats (GRC), en relació amb els equips amb una experiència investigadora conjunta en els darrers 5 anys.
En aquesta convocatòria es reconeixen un total de 1.652 grups de recerca a Catalunya. Entre aquests grups, n’hi
ha alguns de vinculats als ensenyaments artístics, la classificació dels quals es presenta més endavant.
El reconeixement dels grups de recerca emergents i consolidats s’emmarca dins del Pla de Recerca i Innovació
de la Generalitat de Catalunya. En aquest context, recentment, el Govern de la Generalitat ha estat treballant
amb l’estratègia d’especialització inteŀligent per a Catalunya, la RIS3CAT, sota el marc de les directrius de la
Comissió Europea. (Els continguts pel que fa a RIS3CAT es despleguen en un altre apartat d’aquest capítol.)
A més de les estratègies de finançament estatals i autonòmiques en la recerca, cal mencionar un altre tipus de
finançament coŀlaboratiu per tal de desenvolupar projectes de recerca.
En el marc estatal, existeix la Federación Española para la Ciencia y la Tecnología, vinculada al Ministeri d’Economia i Competitivitat, que presenta la plataforma Precipita, una iniciativa pública de finançament coŀlectiu per a
projectes de recerca de centres públics d’investigació.
A Catalunya, a partir d’ACCIÓ (l’agència per a la competitivitat de l’empresa), es promouen contactes entre
investigadors i emprenedors amb xarxes d’inversors.
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Cartografia dels grups de recerca del sistema universitari català
en relació amb els ensenyaments artístics
A continuació, es presenta una classificació dels grups de recerca vinculats als ensenyaments artístics.
Per una banda, aquesta classificació distingeix:
Els grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la darrera convocatòria
Els grups de recerca no reconeguts
Per altra banda, els grups de recerca estan agrupats per àmbits disciplinaris relacionats amb els ensenyaments
artístics. Cada agrupació segueix l’estructura següent:
Denominació del grup de recerca
Descripció del grup de recerca
Vinculació amb altres àmbits artístics
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ARTS VISUALS
Grup de Recerca Barcelona: Recerca, Art i
Creació (BRAC). Implicacions i Aplicacions
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB). Departament d’Arts Visuals i Disseny

Grup de Recerca Cos i Textualitat
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Departament
de Filologia Espanyola

Grup de Recerca Esbrina: Subjectivitats i
Entorns Educatius Contemporanis
Facultat d’Educació. Departament Didàctica de
les Ciències Socials, de l’Educació Musical, de
l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica
(UB) UAB) (UOC) (UIC)

Grup de Recerca Investigació en Processos
Artístics i Noves Tecnologies (IMARTE)
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB). Departament d’Arts Visuals i Disseny
Grup de Recerca Mediaccions
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grup de Recerca Poesia i Educació (POCIÓ)
Facultat d’Educació de la Universitat de
Barcelona (UB)

Observatori sobre la Didàctica de les Arts
(ODAS)
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB). Departament d’Arts Visuals i Disseny
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Grup que elabora estudis sobre les interaccions de l’art
amb la ciència aplicables a projectes concrets del medi
paisatgístic, urbanístic, arquitectònic i de la mateixa
pràctica artística, basats en els criteris de sostenibilitat, regeneració paisatgística i participació ciutadana i
inclosos dins la línia de pensament contemporani de
transversalitat de coneixements.

Arquitectura
Transversal

La recerca, realitzada des d’una perspectiva interdisciplinària gràcies a les diferents línies d’investigació dels
membres del grup, es materialitza en l’edició de publicacions especialitzades, l’organització de congressos, la
participació en conferències i taules rodones, la direcció de tesis doctorals i l’activitat docent.

Crítica
Transversal

Grup transdisciplinari, integrat per doctors i llicenciats
en pedagogia, psicologia, antropologia, sociologia,
filosofia, informàtica, belles arts i història de l’art, profundament interessat per les condicions i els canvis
actuals de l’educació, i que duu a terme la seva comesa
professional en diferents departaments de didàctica:
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Oberta de Catalunya.

Educació

El propòsit és, d’una banda, abordar l’anàlisi dels canvis
que es produeixen en la concepció de l’art i en la seva
posició dins la societat del coneixement i, de l’altra,
incidir en el procés de transformació de la praxi artística
en aquestes noves condicions de producció.

Educació

Té com a temàtica principal l’estudi de la cultura i la
comunicació digital, en concret l’anàlisi de les transformacions de les pràctiques culturals relacionades amb
les mediacions tecnològiques. L’enfocament és interdisciplinari i es fonamenta en els àmbits de l’antropologia social i cultural; la comunicació; l’art, l’estètica i les
cultures visuals; l’estudi social d’Internet, i els estudis de
ciència, tecnologia i societat.

Comunicació
Interdisciplinari

Estudi de les característiques de la poesia experimental
i dels lligams amb altres formes de literatura, amb la
música i amb la plàstica, en especial gèneres totalment
híbrids com els llibres art.
Creació d’una base de dades de poesia experimental
catalana entre 1959 i 2004.
Estudi de la recepció de la poesia experimental entre
els més joves.

Educació
Transversal

Té com a finalitat general participar en el projecte coŀlectiu de la millora continuada de l’ensenyament i de
l’aprenentatge en els estudis universitaris de les arts.

Educació
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AUDIOVISUALS
Grup de Recerca Anàlisi de la Recepció de les
Pantalles Audiovisuals (ARPA)
Universitat de Girona (UdG). Departament de
Filologia i Comunicació
Grup de Recerca Anàlisi i Creació de Continguts Audiovisuals i Escènics en la Cultura
Contemporània

La identificació i descripció dels nous continguts audiovisuals vehiculats pels nous suports, les seves formes
de distribució i consum; l’anàlisi de l’oferta i demanda
i dels nous usos de les pantalles audiovisuals, i els seus
efectes en el conjunt de receptors consumidors.
Grup que treballa les línies de recerca següents:
pedagogies de les arts escèniques, la intertextualitat
entre les noves tecnologies i les arts escèniques,
anàlisi i producció de continguts audiovisuals.

Escola Universitària ERAM
Grup de Recerca CINEMA. Coŀlectiu d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departament
de Comunicació
Grup de Recerca Comunicació, Opinió
Pública i Memòria Històrica
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL)
Grup de Recerca Comunicació, Publicitat i
Societat (CAS)

L’objectiu fonamental del grup CINEMA és servir de
punt de trobada d’investigadors procedents de diferents àmbits per analitzar tant la història del cinema
com les manifestacions contemporànies del fet fílmic.

Centra la seva activitat en l’estudi de qüestions relacionades amb l’opinió pública i la memòria coŀlectiva, en
un context comunicatiu.

Comunicació

La recerca se centra en la intersecció entre dues àrees:
la comunicació i la publicitat, i l’individu i la societat.

Comunicació

Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departament
de Comunicació
Grup de Recerca Cognitive Media Technologies
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departament
de Comunicació

Grup de Recerca Cultura i Audiovisual
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull
(URL)

Grup de Recerca Documentació Digital i
Comunicació Interactiva (DigiDoc)
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departament
de Comunicació

Grup de Recerca en Visió per Computador i Interacció
Persona-Ordinador (HCI), centrat en la comprensió del
comportament humà i la interacció amb el món. La
comprensió de la conducta humana implica l’anàlisi
dels diferents senyals relacionats amb la comunicació
no verbal humana. L’objectiu del grup CMTech és permetre que els ordinadors siguin capaços d’entendre
aquests senyals mitjançant visió per computador i
aprenentatge automàtic.
L’àmbit d’estudi del qual parteix aquest grup és la
comunicació audiovisual entesa com a fet cultural.
A partir d’aquí, s’obren espais que incideixen en les relacions entre els llenguatges de la imatge amb l’antropologia, la narració, el pensament, l’estètica, els visual
studies, la música, els estudis culturals, etc.

Comunicació

El Grup de Recerca DigiDoc està format per professorat del Departament de Comunicació vinculat a dues
grans línies de recerca: documentació digital i comunicació interactiva.
Cadascuna d’aquestes línies s’encarrega del manteniment d’un laboratori relacionat que es fa càrrec de
desenvolupar aplicacions diverses, entre les quals: anàlisi, disseny i concepció de produccions multimèdia i
interactives, i anàlisi de la qualitat i de les característiques de les publicacions digitals.

Comunicació
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Grup de Recerca DIGILAB: Media, Strategy
and Regulation (consolidat per la Generalitat) (vinculat al programa de doctorat en
comunicació)

La seva activitat de recerca se centra en l’estudi de les
innovacions que comporta l’aplicació de les tecnologies digitals en els mitjans i en totes les transformacions
que se’n deriven.

Comunicació

Centrat en les comunicacions per ràdio, electromagnetisme i nanotecnologia.

Comunicació

Les línies prioritàries de recerca del grup són l’estratègia
i la creativitat en comunicació publicitària i altres tècniques de la comunicació empresarial.

Comunicació

Desenvolupa quatre línies de treball, centrades en
l’entorn sociotecnologicocultural: el sistema de comunicació a Catalunya; tecnologies de la comunicació,
desenvolupament i cohesió social; polítiques de comunicació i comunicació local / de proximitat, i mitjans de
comunicació i esport.

Comunicació
Difusió

Estudia la problemàtica de la comunicació social en el
marc dels estudis de les ciències de la comunicació, la
cultura, la indústria cultural, i des de la perspectiva de
les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Comunicació

El LAICOM és un laboratori que treballa des de l’any
1995 en el desenvolupament d’un programa d’investigació experimental dirigit a la resolució de problemes
de comunicació aplicada. El LAICOM utilitza simultàniament mètodes d’anàlisi instrumental dels missatges,
abordant-los com a fenòmens físics, i protocols de
control de la recepció. Aquesta metodologia resol com
millorar l’eficàcia i el rendiment de qualsevol procés
comunicatiu (augment de la persuasió, millora de la
comprensió, optimització de la memorització, etc.) i
aporta noves respostes per a la construcció d’una teoria general de la significació.

Comunicació
Difusió

El Grup de Processament d’Imatge i Vídeo investiga
tècniques de tractament d’imatge i vídeo en els camps
de compressió, anàlisi, indexació, representació i interfícies multimodals.

Comunicació

Una de les línies de recerca del GRISS en qüestions
de gènere és la de comunicació i estudis de gènere.
Els estudis de gènere constitueixen una altra línia de
recerca en el si del GRISS, amb estudis sobre les rutines
productives i la presència de dones com a objecte i
subjecte de la informació en la ràdio i la televisió.

Comunicació
Crítica
Gènere

Desenvolupa diferents projectes relacionats amb la
publicitat, la comunicació radiofònica i la creativitat
audiovisual.

Comunicació
Difusió

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL)
Grup de Recerca en Electromagnetisme i
Comunicacions (GRECO)
La Salle. Universitat Ramón Llull (URL)
Grup de Recerca Estratègia i Creativitat en
Publicitat i Relacions Públiques
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL)
Grup de Recerca Internacional d’Estudis
sobre Comunicació i Cultura
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Grup de Recerca Konekto
Facultat d’Empresa i Comunicació (UVIC).
Departament de Comunicació
Grup de Recerca Laboratori d’Anàlisi de
Comunicació (LAICOM)
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Grup de Recerca Processament d’Imatge i
Vídeo (GPI)
Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
(CITM). Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi
(GRISS)
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària (PCA)
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
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Grup de Recerca en Publicitat (GRP)
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grup de Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica (PUBLIRADIO)
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grup de Recerca Tecnologies Mèdia (GTM)
CT Media La Salle School of Engineering

Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG)
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departament
de Comunicació
Grup de Recerca Transmedia Catalonia
Facultat de Ciències de la Comunicació de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental (UAB)
Grup de Recerca de la Unitat d’Investigació
en Comunicació Audiovisual (UNICA)
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Departament
de Comunicació

Creació i difusió de continguts de referència per a l’entorn academicoinvestigador i la professió publicitària i
de les relacions públiques.

Difusió
Educació

Desenvolupa diferents projectes relacionats amb la
publicitat, la comunicació radiofònica i la creativitat
audiovisual.

Comunicació
Difusió

Està especialitzat en les tecnologies digitals relacionades amb el so i la música. Amb més de 40 investigadors
provinents d’àmbits diferents i complementaris, el GTM
fa recerca en temes com el processament d’àudio; la
recuperació d’informació musical; les interfícies musicals, i la modelització de la interpretació musical.
Està orientat a copsar els diversos aspectes de les tecnologies multimèdia: des del processament i la gestió
del contingut, passant per la transmissió i fins a arribar
a la interacció i la interfície d’usuari.

Comunicació

Desenvolupa estudis d’aspectes diversos entorn de la
traducció audiovisual, des d’una perspectiva interdisciplinària (doblatge, subtitulació, veu en off, videojocs), i
treballa l’accessibilitat als mèdia.

Comunicació
Difusió
Transversal

Aplica metodologies d’estudi i d’anàlisi de caràcter pluridisciplinari i interdisciplinari, sota l’enfocament predominant de les ciències socials i humanístiques.
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ARTS PLÀSTIQUES
Grup de Recerca en Art i Cultura d’Època
Moderna (ACEM)
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida
(UDL). Departament d’Història de l’Art i Història
Social (Unitat Història de l’Art)

Grup de Recerca Ars Picta: Anàlisi i Recerques Sobre Pintura i Iconografia Tardoantiga i Altmedieval
Facultat de Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona (UB). Departament d’Història de
l’Art. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Departament de Filologia Espanyola.
Grup de Recerca d’Art del Renaixement i
del Barroc a Catalunya (GARB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Departament d’Art i de Musicologia

Grup de Recerca en Història de l’Art i del
Disseny Contemporanis (GRACMON)
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB). Departament d’Història de l’Art
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Amb un elevat component internacional, té com a
objectiu principal l’estudi de les manifestacions artístiques i culturals desenvolupades entre mitjan segle xv
i principi del segle xix (arquitectura, escultura, pintura,
arts decoratives, música, teatre, literatura…), especialment als territoris de l’antiga Corona d’Aragó, però
també en altres zones peninsulars i europees.
Actualment, i a partir de les reflexions sorgides en els
darrers projectes, està treballant en la definició d’una
nova aproximació metodològica concernent a l’estudi del conjunt arquitectura-decoració-mobiliari, que
pretén renovar el panorama dels estudis sobre l’art
romànic.

Arquitectura

La base del seu treball és l’interès per l’estudi, la conservació i la difusió del patrimoni cultural, mitjançant la
millora objectiva del coneixement sobre l’art del Renaixement i el Barroc a Catalunya, sempre vist i valorat dins
el seu context internacional, i que cerca en totes les
seves publicacions una nova visió per a l’art de l’època
moderna respecte de la historiografia hispànica i internacional. Aglutina investigadors de la UAB i de la UdG
especialitzats en la història de l’art en l’època moderna
que treballen en projectes conjunts.

Patrimoni

Es crea un grup de recerca tenint com a objectiu l’estudi de les arts plàstiques i les arts decoratives a Catalunya en el període comprès entre 1875 i 1936. Com a
base metodològica de treball era fonamental unificar
els criteris de les investigacions que s’estaven realitzant
a les diferents universitats catalanes.
Actualment, GRACMON té tres línies de recerca: història
del disseny; Barcelona del 1900, i l’altre segle xix.

Patrimoni

RECERCA I INNOVACIÓ

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
Grup de Recerca ACEM: Art i Cultura d’Època Moderna
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB)

Grup de Recerca de Conservació-Restauració del Patrimoni
Facultat de Belles Arts (UB) Departament d’Arts i
Conservació-Restauració

Amb un elevat component internacional, té com a
objectiu principal l’estudi de les manifestacions artístiques i culturals desenvolupades entre mitjan segle xv
i principi del segle xix (arquitectura, escultura, pintura,
arts decoratives, música, teatre, literatura…), especialment als territoris de l’antiga Corona d’Aragó, però
també en altres zones peninsulars i europees.

Patrimoni

L’objectiu principal del grup és l’estudi, la documentació, la caracterització i la identificació de materials,
tècniques, patologies i tractaments de conservació-restauració de béns culturals.

Patrimoni

Integra diversos investigadors del teatre, vinculats a
universitats catalanes i estrangeres, amb l’objectiu de
crear una estructura de recerca de referència en els
estudis teatrals europeus.

Transversal

DANSA
Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE)
Facultat de Filosofia i Lletres (UAB). Departament de Filologia Catalana
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DISSENY
Grup de Recerca Arquitectura. Representació. Computació (ARC)
La Salle Campus Barcelona. Universitat Ramon
Llull (URL)
Grup de Recerca en Publicitat (GRP)
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grup de Recerca Didàctica del Disseny (DIDI)
EINA Centre Universitari de Disseny i Art. Adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grup de Recerca en Disseny Industrial i
Desenvolupament del Producte (PRODIS)
Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Girona (UdG)

Grup de Recerca d’Enginyeria dels Materials
(GEMAT)
School of Engineering Institut Químic de Sarrià
(IQS). Adscrit a la Universitat Ramon Llull (URL)

Grup de Recerca en Enginyeria de Procés,
Producte i Producció (GREP)
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Girona (UdG)

Grup de Recerca Gràfics i Imatge (GLAB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Grup de Recerca GRIMM
La Salle Campus Barcelona. Universitat Ramon
Llull (URL)
Grup de Recerca Història i Estudis de Disseny
EINA Centre Universitari de Disseny i Art. Adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grup de Recerca en Innovació Tecnològica al
Sistema Productiu GITASP
Institut de Recerca de Turisme de la Universitat
de Girona (UdG)
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Grup multidisciplinari dedicat al disseny, el desenvolupament i l’aplicació de tecnologies de la informació i
comunicació (TIC) a l’arquitectura, en diferents àmbits:
ensenyament, projectes i recerca.

Arquitectura

Creació i difusió de continguts de referència per a l’entorn academicoinvestigador i la professió publicitària i
de les relacions públiques.

Difusió
Educació

Línies d’investigació: l’agència del projecte; el context
i l’estudiant en l’entorn d’aprenentatge; la ficció com a
anticipació de la realitat; motor del disseny; el «dibuix» i
la seva naturalesa habilitant en els processos de projecte.

Educació

Integra tot el professorat de l’àrea d’EGE, i es dedica
a l’aplicació de metodologies i tècniques d’innovació
i disseny per facilitar la generació de nous productes.
Aquest grup coŀlabora amb el Centre d’Innovació i
Desenvolupament Conceptual de Nous Productes que
forma part de la xarxa IT de centres de suport a la innovació tecnològica promoguda pel CIDEM (Generalitat
de Catalunya).

Innovació

Ha tractat de potenciar la transdisciplinarietat de la
investigació mitjançant coŀlaboracions amb diferents
grups de gran experiència en el camp de la biologia
ceŀlular i l’enginyeria de teixits i en l’obtenció de superfícies bioactives. A més, ja estan establertes les principals línies d’investigació del grup: polímers conductors,
cautxú, materials ceràmics i modificació de superfícies.
És un grup interdepartamental format per professors
dels departaments d’Organització, Gestió Empresarial i
Disseny de Producte (OGEDP) i d’Enginyeria Mecànica i
de la Construcció Industrial (EMCI). Es treballa en temes
relacionats amb la planificació i millora de sistemes
de gestió de la producció i sistemes de gestió integral
(qualitat, medi ambient i seguretat).

Gestió

Entre les línies de recerca i focus d’interès, hi ha els
videojocs, la iŀluminació global, la imatge mèdica, la
visualització científica, l’estètica computacional i l’aprenentatge electrònic.
Se centra en la interacció entre la gestió i la innovació
tecnològica en l’emprenedoria: gestió de projectes,
desenvolupament de nous productes, tècniques de
màrqueting, i emfatitza la base tecnològica.

Gestió

Art i disseny des de la postguerra fins a l’actualitat; evolució de la modernitat; historiografia del disseny: mètodes, plantejament, abast, teories i tradicions; disseny i
arquitectura industrial a Catalunya.

Patrimoni

Aquest grup de recerca està format per professorat dels
grups ONIT i PRODIS, i té la menció de grup consolidat
per part de la Generalitat de Catalunya.

RECERCA I INNOVACIÓ

Grup de Recerca ONIT. Xarxes organitzatives, Innovació i Desenvolupament d’Estratègies i Productes Turístics

Treballa en projectes per a administracions públiques
i per a empreses relacionades amb la gestió turística.

Creació
Gestió

Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Girona (UdG)
Grup de Recerca i Innovació en Dissenys,
Tecnologia i Aplicació Multimèdia i Digital
als Dissenys Observacionals (GRID)

Sense línies definides de recerca.

Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grup de Recerca Processos de Disseny. Pràctiques Avançades en Art i Disseny EINA

No es detalla informació.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art. Adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grup de Recerca Teoria, Anàlisi i Desenvolupament del Disseny (TADD)
ESDI Escola Superior de Disseny. Adscrita a la
Universitat Ramon Llull (URL)
Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil
Escola d’Enginyeria de Terrassa. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Grup de Recerca en Visualització, Realitat
Virtual i Interacció Gràfica (VIRVIG)
Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia
(CITM). Adscrit a la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)

Grup de Recerca en Processament per al
Realçament de la Imatge Cinematogràfica
(IP4EC)
Vinculat al doctorat en tecnologies de la informació i comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
Grup de Recerca de Tecnologies Interactives
(GTI)
Vinculat al doctorat en tecnologies de la informació i comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
Grup de Recerca en Processament d’Imatges
i Visió per Ordinador
Vinculat al doctorat en tecnologies de la informació i comunicació de la Universitat Pompeu Fabra

Té com a objectiu establir l’escenari propici per a la
investigació en l’àmbit del disseny, i dur a terme un
debat acadèmic i social al voltant d’aquesta temàtica.

Obtenció de fibres amb noves propietats mitjançant la
utilització de nanotecnologies; estudis sobre biotecnologia tèxtil: aplicacions enzimàtiques i de biopolímers;
desenvolupament de tecnologies netes aplicades a
processos tèxtils; estudis d’innovació en els processos
de filatura física tèxtil; parametria tèxtil.

CITM
Enginyeria

L’activitat de recerca s’inscriu dins la temàtica de la informàtica gràfica (computer graphics) i engloba de manera complementària des dels àmbits més fonamentals
(geometria computacional, processament de geometria) a les temàtiques relacionades amb els models geomètrics i de volum (estructures jeràrquiques, models
discrets, modelització de sistemes molt complexos), la
modelització de l’aparença i dels fenòmens naturals,
la visualització dels models, i les tècniques avançades
per a la interacció amb aquests models i per a la seva
presentació en entorns de realitat virtual i augmentada,
especialment en dispositius de baix cost i en mòbils.
L’objectiu del grup de recerca és desenvolupar un processament d’algoritmes per a cinema que ajudi l’usuari
a mirar peŀlícules a la pantalla i veure els mateixos colors
i la definició d’imatge que en el context de filmació.

El GTI focalitza els seus objectius en aspectes humans i
tecnològics, i posa èmfasi en aquells temes relacionats
amb les tecnologies computacionals, incloses les àrees
de tecnologia, interacció i gràfics avançats.
Els seus objectius estan focalitzats en el desenvolupament de models i algoritmes per a processament
d’imatge i visió per computador.
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HISTÒRIA DE L’ART
Grup de Recerca Cultura i Continguts Digitals: Aspectes Documentals, Polítics i Econòmics
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de
la Universitat de Barcelona (UB)
Grup de Recerca DIDPATRI. Didàctica del
Patrimoni
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de
la Universitat de Barcelona (UB). Departament
de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual (compta amb investigadors
d’altres departaments de la mateixa universitat)

Grup de Recerca en Literatura, Cinema i
Altres Llenguatges Artístics

L’objectiu general del grup és l’estudi dels continguts
digitals des del punt de vista cultural, documental,
polític i econòmic. Es tracta, per tant, d’una aproximació interdisciplinària, en la qual participen experts en
l’àmbit de l’economia, de la cultura, de la gestió cultural
i de la biblioteconomia i la documentació.

Gestió
Arxivística
Polítiques culturals

El grup desenvolupa activitats de recerca i innovació
a l’entorn de la didàctica, comunicació i difusió del
patrimoni, tant pel que fa als espais formals d’ensenyament-aprenentatge com en relació amb els espais no
formals. En concret, les principals línies de treball se centren en museografia didàctica, museografia interactiva,
museografia d’intermediació, museografia nòmada o
2.0, arqueologia i patrimoni del conflicte, arqueologia
experimental, reenactment, iconografia didàctica i
microhistòria.

Educació
Gestió
Patrimoni
Museologia

No es detalla informació.

Universitat de Barcelona (UB). Interdepartamental.

Grup de Recerca Patrimoni, Museologia i
Arquitectura de la Informació. Dihelia

No es detalla informació.

Facultat de Biblioteconomia i Documentació de
la Universitat de Barcelona (UB)

ART DRAMÀTIC
Grup de Recerca en Estètica General i Antropològica. GRECA (pertanyent a la UB / Institut del Teatre de Barcelona)

Aquest grup de recerca investiga, entre altres línies,
entorn als ritualismes-accionisme-art (formes teatrals,
parateatrals i performance).

Performance

Observatori en coŀlaboració amb el British Council,
ConArte Internacional i la Fira Internacional de Teatre
Integratiu (FITI), per reunir, sistematitzar, desenvolupar i
difondre el coneixement disponible a Catalunya, a l’Estat espanyol i en l’àmbit internacional, en relació amb
l’aplicació de les arts en els sectors de l’acció comunitària, l’educació i la salut, a més de contribuir a l’articulació de les entitats, institucions i persones que treballen
en aquests àmbits.

Educació
Salut

Facultat de Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona (UB). Departament d’Història de l’Art
L’Observatori d’Arts Escèniques Aplicades a
la Comunitat, l’Educació i la Salut
Institut del Teatre de Barcelona
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MÚSICA
Grup de Recerca en Art i Cultura d’Època
Moderna (ACEM)
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.
(UdL). Departament d’Història de l’Art i Història
Social (Unitat Història de l’Art)

Grup de Recerca en Educació Musical i Innovació (GREMI)
Facultat d’Educació (UB). Didàctica de les
Ciències Socials, de l’Educació Musical, de
l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica
Grup de Recerca Creació i Pensament de les
Dones
Universitat de Barcelona (UB)

Grup de Recerca en Interpretació i Creació
Musicals (ICM)
Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC)

Grup de Recerca Poesia i Educació (POCIÓ)
Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB)

Grup Recerca Emergent (SGR). Les Músiques en les Societats Contemporànies
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Departament d’Art i de Musicologia

És un grup amb un elevat component internacional,
que té com a objectiu principal l’estudi de les manifestacions artístiques i culturals desenvolupades entre
mitjan segle xv i principi del segle xix (arquitectura,
escultura, pintura, arts decoratives, música, teatre, literatura…), especialment als territoris de l’antiga Corona
d’Aragó, però també en altres zones peninsulars i europees.

Gestió
Arxivística
Polítiques culturals

Es dedica a l’estudi de la didàctica de la música; les
estratègies i els recursos didàctics innovadors en l’ensenyament de la música; els processos d’avaluació de
l’ensenyament de la música en la formació del mestre;
els valors de l’educació musical; la música com a construcció, percepció, producció, ensenyament i recerca.

Educació
Pedagogia

Tres grups amb una llarga trajectòria en els estudis
de dones i gènere —el Centre Dona i Literatura; el
seminari filosofia i gènere, i Tàcita Muta— s’han unit
per potenciar la interdisciplinarietat de la seva recerca,
dedicada a l’estudi de la creació de les dones en l’àmbit
de la literatura, el cinema, les arts, el pensament filosòfic i la història, des de l’antiguitat fins al segle xxi, amb
la finalitat d’analitzar les representacions del gènere en
els textos i les pràctiques culturals.

Gènere
Interdisciplinarietat

L’objectiu principal del grup és dissenyar els mecanismes conceptuals, artístics i tecnològics per a la creació, interpretació i investigació musicals. S’opta per un
plantejament interdisciplinari que agrupa perspectives
antropològiques, tecnològiques i artístiques, en resposta a les diferents subàrees de coneixement que
conformen els departaments acadèmics de l’ESMUC i
a la mateixa vocació transversal del centre. En aquest
sentit, el punt de partida són els treballs que en els
darrers anys s’han desenvolupat a redós dels màsters
oficials i projectes de recerca finançats.
Concretament, es volen vincular la teoria i la pràctica
en la recerca per a la creació musical, a fi d’integrar
especialistes i discursos artístics, científics i humanístics
diversos, tal com s’estan desenvolupant darrerament
en altres països d’arreu del món.

Creació
Difusió

Estudi de les característiques de la poesia experimental
i dels lligams amb altres formes de literatura, amb la
música i amb la plàstica, en especial gèneres totalment
híbrids com els llibres art.
Creació d’una base de dades de poesia experimental
catalana entre 1959 i 2004.
Estudi de la recepció de la poesia experimental entre
els més joves.

Transversal

Línies de recerca: músics en la societat de l’espectacle;
cants orals de la Mediterrània; músiques de reproducció tecnològica; músiques i gènere; contemporaneïtat:
creació i consum musicals.

Creació
Comunicació
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Grup de Recerca en Música, Veu i Educació
(GRUMED)
Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Grup de Recerca d’Educació de la Veu Eficient i Sana (EVES)
Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Grup de Recerca en Educació Musical i Interacció Social (REMIS)
Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Grup de Recerca en Musicologia
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida
(UdL). Departament d’Història de l’Art i Història
Social (Unitat Història de l’Art)
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El grup de recerca s’articula a l’entorn de dues línies
de recerca principals, cadascuna de les quals inclou
diferents àmbits: els mestres: realitat i formació professional; la música: ensenyament i aprenentatge en
diferents contextos. Està format per investigadors en
didàctica de la música i en educació de la veu.

Educació
Pedagogia

L’estudi del grup preveu tant la innovació docent com
la recerca en educació sanitària, dins l’àmbit de l’educació per a la prevenció de riscos laborals. La innovació
radica en el plantejament educatiu de la formació, que
intenta intervenir en tots els elements que l’envolten i
en els que incideix.

Educació

Forma part del Grup de Recerca en Música i Educació
(GRUMED). El grup REMIS desenvolupa els seus objectius a partir de dos formats diferents: projectes d’innovació, formació de professorat i recerca (l’objectiu d’un
projecte és incidir de manera compromesa en una
realitat educativa i/o cultural des de la didàctica de la
música), i transferència de coneixement.

Educació

El seu objectiu és posar a l’abast de la comunitat universitària i dels usuaris un conjunt de serveis i de recursos tècnics de suport a la recerca, la documentació i
la difusió en el camp de la història de la música i de la
musicologia.

Difusió
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La investigació artística
L’any 2009, l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (actual Plataforma d’Artistes de Catalunya) va elaborar una
proposta amb relació a la recerca artística anomenada Pla Integral d’R+D+I per al Sector de les Arts Visuals a
Catalunya. Aquest Pla planteja una doble missió: per un costat, identificar, valorar i potenciar l’actiu que ofereix
la recerca realitzada en el sector de les arts visuals, així com la seva contribució a la innovació i al desenvolupament econòmic i social. Per altre costat, integrar el sector de les arts visuals en els plans de recerca i innovació.
En aquest sentit, l’objectiu general és «propiciar una nova direcció en la política d’inversions en cultura, una
direcció que es caracteritza per potenciar aquells aspectes vinculats a la recerca artística com a motor de desenvolupament en tots els àmbits del sector, enfortint talents i infraestructures a escala múltiple i en xarxa i coordinant les iniciatives disperses fins al moment, mitjançant un programa específic d’aplicació a curt, mitjà i llarg
termini en forma de hub / agència / laboratori».
Per considerar la pràctica artística un element clau per adquirir i generar coneixement i promoure processos
d’R+D+I, és necessari aclarir alguns conceptes.
En primer lloc, en l’àmbit artístic, la noció de recerca està relacionada amb els processos creatius i objectes artístics, a més d’incorporar l’experimentació i la interpretació. Així mateix, la recerca es vincula a alguns processos
de realització d’una obra i al seu resultat, a la producció de coneixement del fet artístic, i a l’experimentació i
ampliació de maneres de concebre i aproximar-se a l’espai artístic mateix.
En segon lloc, cal destacar aquelles pràctiques dedicades al desenvolupament de noves eines per a la creació
contemporània i el conjunt d’activitats destinades a l’aplicació del coneixement artístic en altres àmbits.
Finalment, la innovació es preveu com un conjunt d’activitats o projectes que tenen com a objectiu possibilitar
l’aparició de noves maneres de fer les coses. Des del sector cultural, la innovació està relacionada amb la creació
d’un context flexible que permeti els canvis. Així mateix, la innovació pretén la creació d’un espai capaç d’evolucionar juntament amb els agents implicats.
En aquest context, cal considerar que la investigació artística no queda limitada en el coneixement que pot
generar la peça artística, sinó que implica la reflexió sobre la pràctica artística mateixa.

RELACIONS ENTRE INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA I RECERCA ACADÈMICA
En relació amb el desenvolupament de la investigació artística, és necessari coŀlaborar en la inserció d’alguns
processos propis de la recerca universitària, com ara la gestió o l’avaluació. En aquest sentit, aquesta integració
suposa el seguiment d’alguns criteris acadèmics, però també cal tenir en compte l’adaptació d’altres criteris que
responguin millor a l’activitat desenvolupada des de la pràctica artística, així com aquells que són indispensables en aquests tipus de pràctica.
Alguns dels principals obstacles que requereixen diàleg i negociació són els productes d’investigació, és a dir,
fins a quin punt és necessari que la investigació artística elabori una tesi o un informe —
 habituals en la recerca
acadèmica— o si ja és suficient amb el desenvolupament d’una peça artística, com per exemple una performance. Un altre tema de difícil solució és el de l’avaluació, és a dir, quins aspectes s’haurien d’avaluar en el cas
de la investigació artística.
En aquest context, l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) ha tingut un paper rellevant en la promoció europea de la investigació artística en l’àmbit de la música. Des de fa alguns anys, s’estan implementant
estratègies per fomentar la investigació artística, és a dir, models de recerca que tenen per objecte plantejar i
respondre preguntes sobre problemes específicament artístics. Així mateix, impulsa la investigació artística en
els treballs de fi de grau i de màster dels seus estudiants, i també entre el professorat. Una publicació de referència és Investigación artística en música. Problemas, experiencias y propuestas, un llibre coeditat per l’ESMUC
i publicat l’any 2014.
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Escala regional de la innovació i recerca: RIS3
Explicàvem, en l’apartat sobre el marc europeu, com el marc estratègic 2020 marcava unes directrius que afectaven, en cascada, tots els estats i les regions, per tal com fixaven els paràmetres d’assignació de fons destinats
a la recerca i s’enfocaven cap a una visió molt específica en què la investigació ha d’estar molt orientada a la
innovació i molt vinculada amb l’empresa.
Durant el període que va de 2014 a 2020, els ajuts a la recerca a través del fons FEDER tenen com a requisit
previ que la regió o l’estat que els demana desenvolupi una estratègia RIS3CAT. Això vol dir que han d’elaborar
estratègies de recerca i innovació per a l’especialització inteŀligent (research innovation strategies for smart
specialisation, RIS3) que potenciïn, d’acord amb la metodologia fixada per la Comissió Europea, les especialitzacions econòmiques i de coneixement que s’ajustin millor al seu potencial d’innovació, sobre la base dels actius
i les capacitats del territori. Els objectius fixats són aquests:
Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l’eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit.
Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la creativitat i la innovació,
per crear i explotar nous nínxols de mercat.
Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i
creatives amb els sectors existents i emergents del territori.
Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat de les empreses, particularment de les PIME, i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria.

ECAT 2020
Conjuntament amb aquesta estratègia o precisament per emmarcar-la, el Govern impulsa l’ECAT 2020, el seu
full de ruta per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més inteŀligent,
més sostenible i més integrador. En la mateixa línia, cal afegir-hi un seguit de programes i accions, com ara el
programa d’indústries del coneixement, que pretén afavorir el desenvolupament de noves empreses de base
científica (spin-off    ), derivades de la recerca que es duu a terme a les universitats i als centres de recerca, en
el marc de l’estratègia per transferir la tecnologia i el coneixement generats en l’entorn acadèmic i científic al
sector empresarial. Una altra iniciativa en aquesta direcció és el programa de clústers, amb els quals la Generalitat vol impulsar una economia de treball en xarxa i cooperació entre operadors econòmics i de recerca. Altres
iniciatives semblen empènyer en una direcció similar, com el Cicle de la Innovació Tecnològica de Catalunya,
que neix «amb l’objectiu d’endegar un debat que defineixi les potencialitats de la innovació tecnològica catalana i avanci les oportunitats i reptes en l’Horitzó 2020 —la capacitat actual de les empreses tecnològiques, així
com les dificultats que obstaculitzen la seva activitat d’innovació». També tenim l’Agenda per a la Innovació i la
Competitivitat de Catalunya 2015-2020, impulsada per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en
coŀlaboració amb Foment del Treball Nacional, PIMEC i l’Obra Social “la Caixa”, i fins a un conjunt de 23 organitzacions catalanes (entre associacions empresarials i empreses, institucions públiques i universitats). El seu objectiu
és aconseguir que la innovació sigui l’eix meduŀlar de l’economia catalana, i per aquest motiu vol impulsar una
agenda de compromisos i accions que facilitin la creació d’un entorn interdependent.
La Comunitat Europea marca un metodologia molt precisa per aplicar en el desenvolupament de l’estratègia
RIS3CAT, que passa, en primer lloc, per fer una «auditoria» o diagnosi amb la intenció de detectar el potencial
innovador de la regió. El resum executiu d’aquestes auditories, en la part relacionada amb aquest àmbit d’estudi, s’ha incorporat en l’apartat de textos comentats.
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En qualsevol cas, totes aquestes iniciatives ajuden que cristaŀlitzi un context determinat de política econòmica i
industrial, que es pot copsar amb molta claredat en el programa d’impuls de les indústries culturals i basades en
l’experiència o en el programa d’impuls de la indústria del disseny que forma part de la Catalunya industrial. És
aquí on sembla haver-se liquat tota la part innovadora en l’àmbit de procediments, de treball en cooperació o
d’interconnexió entre sectors, per no esmentar la raó inicial per la qual iniciàvem aquesta darrera part de l’apartat en relació amb aquest nou context d’economia del coneixement: que els ensenyaments artístics superiors
i universitaris i les seves institucions no han pogut generar una confluència profitosa amb aquest entorn de
treball i els seus recursos associats.
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Pràctiques

3.5

Les pràctiques són l’espai de formació que es desenvolupa dins del món professional i per això són, sobre el
paper, la manera més eficient de fer aterrar els aprenentatges en la pràctica professional, però també el vincle a
través del qual es pot sintonitzar la formació reglada amb les demandes de competències professionals i necessitats del mercat. Excedeix als objectius d’aquest estudi entrar en valoracions i avaluacions entorn a l’eficàcia en
l’aplicació del conjunt de disposicions i possibilitats que actualment poden facilitar la formació pel que fa als
contextos de treball privats i públics, però sí que es vol posar en valor la importància de les pràctiques tant per
a la formació de l’estudiant com pel fet de generar un espai d’intercanvi entre l’Administració i el mercat laboral
i professional, fet que permet un intercanvi i actualització de sabers que ajuda a millorar els coneixements
adquirits per l’alumne.

Conceptes generals entorn a les pràctiques
S’entén per pràctiques la formació en centres de treball (FCT), el bloc de formació pràctica (BFP), l’estada a
l’empresa durant el batxillerat i les pràctiques en empreses d’altres programes formatius. Tot seguit, es detallen
alguns conceptes generals més per ajudar a entendre el funcionament de les pràctiques en els ensenyaments
artístics a Catalunya.

FORMALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES: CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
El conveni de coŀlaboració (o conveni de pràctiques) no és un contracte de treball, i l’alumnat en pràctiques
no té la consideració de treballador per compte d’altri; per tant, no pot ser aplicada cap normativa laboral que
reguli les relacions laborals, així com tampoc el Decret de 26 de juliol de 1957, sobre treballs prohibits a menors.
És un acord subscrit, d’acord amb un model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació.

TIPOLOGIA DE PRÀCTIQUES SEGONS ENSENYAMENTS
Les pràctiques o la formació en centres de treball s’inclou en els currículums o plans d’estudis dels diferents
ensenyaments que es presenten a continuació:
Batxillerat: matèria optativa d’estada a l’empresa
Formació professional: formació en centres de treball
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: formació pràctica en empreses, estudis i tallers
Ensenyaments artístics superiors: pràctiques externes en règim econòmic
Ensenyaments universitaris oficials: pràctiques externes en règim econòmic

362

PRÀCTIQUES

MODALITAT DE LES PRÀCTIQUES: EXTERNES O INTERNES
Les pràctiques acadèmiques poden ser internes o externes.
En el cas d’estudi es focalitza en les pràctiques externes per la seva relació amb el món laboral, atès que, tradicionalment, les pràctiques internes són realitzades pels estudiants a través de recursos i espais propis de la facultat
o escola per a la seva realització, com ara laboratoris, etc.
Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades segons el salari mínim interprofessional. Només en el cas de les pràctiques curriculars i/o obligatòries, i de manera excepcional, els centres
docents poden autoritzar pràctiques sense remuneració.
Les pràctiques externes proposen estades de pràctiques en empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la mateixa universitat, en les quals l’estudiant adquireix competència
professional. Aquestes pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars.
Pràctiques curriculars
Les pràctiques curriculars es configuren com activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis corresponent
i, per tant, tenen la mateixa consideració que qualsevol assignatura. Cal matricular-se’n, han de tenir un tutor i
s’han d’avaluar i qualificar.
Les pràctiques curriculars permeten la convalidació per assignatures optatives en funció del que determini el
pla d’estudis. Segons la titulació, tenen caire obligatori o optatiu. La seva durada s’establirà en el pla d’estudis,
d’acord amb el nombre de crèdits de l’assignatura corresponent.
Per això, s’han de donar les condicions següents:
En el conveni s’ha d’indicar que la pràctica és curricular.
L’estudiant ha d’estar matriculat, prèviament, a un nombre determinat de crèdits per a pràctiques
externes.
En el conveni ha de coincidir el nombre de crèdits matriculats per a pràctiques externes i el nombre d’hores
de pràctiques segons aquesta equivalència: 1 crèdit = 25 hores de pràctiques.
A més a més, les pràctiques curriculars tenen una altra particularitat: com en totes les pràctiques, s’ha de procedir a donar d’alta l’estudiant en la Seguretat Social, però en tractar-se d’una pràctica curricular, està bonificada i
no es requereix abonar la taxa. Això és, s’ha de procedir a donar d’alta, però no s’ha de pagar l’import.
Definit un marc de relació institucional de la universitat amb una entitat coŀlaboradora, les condicions seran
iguals per a tot el cos d’estudiants d’un mateix àmbit i/o nivell (grau i màster) que faci pràctiques en aquest
marc, sense que el diferencial entre els coŀlectius sigui superior a un 25 %.
Pràctiques extracurriculars
Les pràctiques extracurriculars són aquelles que l’alumnat pot realitzar amb caràcter voluntari durant tot el
seu període de formació i que, tot i tenir la mateixa finalitat que les pràctiques curriculars, no formen part del
corresponent pla d’estudis.
No obstant això, són pràctiques previstes en el suplement europeu al títol (SET), conforme determina la normativa vigent (el SET facilita el reconeixement acadèmic i professional mitjançant la transparència de les qualificacions i proporciona la certesa que el títol obtingut serà equiparable arreu de l’EEES).
Les pràctiques extracurriculars són voluntàries i no permeten la convalidació per cap assignatura optativa.
Només podrà realitzar aquest tipus de pràctiques l’alumnat que no hagi superat la totalitat de requeriments per
obtenir el títol.
En cap cas no es poden reconèixer pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.
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Els centres poden establir limitacions o denegar la realització de pràctiques externes extracurriculars en funció
del rendiment acadèmic. Entre les especificitats destaca que, si aquesta circumstància es donés dins del període
de realització de la pràctica, com que es considera l’estudiant matriculat fins a l’inici del curs següent, la podrà
finalitzar i soŀlicitar la incorporació de l’acreditació al SET. En cas que es tanqués l’expedient per soŀlicitud de títol
o per qualsevol altra causa, el conveni que dóna cobertura a la pràctica quedaria sense efecte i, en conseqüència, l’acreditació de la pràctica no podria constar al SET.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
La seva finalitat és complementar l’adquisició de les capacitats i les competències mitjançant la realització
d’activitats de formació identificades entre les activitats productives del centre de treball. Ha de contribuir a
l’assoliment dels objectius dels ensenyaments o dels programes de formació, especialment els relacionats amb
l’orientació professional, l’aplicació dels aprenentatges en entorns reals i la comprensió de les relacions laborals.
Aquest tipus de formació està pensada per possibilitar la realització de pràctiques, aplicant tecnologies pròpies
del món del treball. Una altra funció és donar a conèixer la realitat del món laboral i el seu sistema de relacions,
perquè l’alumnat pugui enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les possibilitats d’inserció laboral.
Objectius
Desenvolupar els aprenentatges curriculars adquirits, en un context laboral.
Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
Integrar-se en les funcions i els processos de treball, i en el marc de relacions socials i laborals que
tenen lloc en les empreses i entitats.
Aconseguir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el
currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
Assolir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

ACTUACIONS DEL CENTRE DOCENT I L’EMPRESA O ENTITAT COĿLABORADORA
Les actuacions del centre docent
La direcció o el titular del centre docent han de vetllar pel correcte desenvolupament de la formació en les
empreses o entitats coŀlaboradores.
Correspon al tutor de les pràctiques la planificació, la programació, la supervisió, el seguiment i l’avaluació acadèmica de la formació de l’alumnat en centres de treball, que s’han de dur a terme d’acord amb les directrius
fixades en el projecte educatiu del centre.
El tutor de pràctiques del centre docent i el responsable de pràctiques de l’empresa o entitat s’han de coordinar
periòdicament en relació amb el desplegament de la formació de l’alumnat en el centre de treball.
Les actuacions de l’empresa o entitat coŀlaboradora
Haurà de designar, entre el seu personal, una persona responsable de pràctiques a qui correspon la direcció, la
supervisió, el seguiment de l’execució i la valoració de la formació en el centre de treball.
L’empresa té el deure de protegir l’alumnat i de formar-lo en el pla de seguretat i prevenció de riscos laborals. De
la mateixa manera, ha de dur a terme les actuacions oportunes per al correcte desenvolupament de la formació
en el centre de treball.
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Correspon a la persona responsable de pràctiques pactar i vetllar pel compliment del pla d’activitats. També
vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral, i informar l’alumnat dels riscos laborals i les
mesures preventives del lloc de treball on es desenvolupi l’acció formativa. Finalment, emetre l’informe de
valoració a efectes de l’avaluació acadèmica posterior.

DRETS I OBLIGACIONS DE L’ALUMNAT
Els drets i les obligacions de l’alumnat s’estructuren en relació amb els requisits de calendari i horari per a la
realització de les pràctiques, en relació amb l’assegurança de l’alumnat i amb l’exempció.

CONVENI DE COĿLABORACIÓ
El conveni de coŀlaboració per a la formació en centres de treball és el document que formalitza l’estada de
formació pràctica de l’alumnat en centres de treball.
És un acord, subscrit amb model oficial, entre el centre i l’empresa, per tal que l’alumnat pugui fer pràctiques
formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.
El conveni ha de contenir com a mínim:
Les dades d’identificació i la signatura del titular o representant del centre educatiu o de formació, de l’empresa
i de l’alumnat o l’autorització dels seus representants legals, en el cas que sigui menor d’edat.
El període del conveni.
El calendari, que ha d’incloure el període de vacances.
Les obligacions respectives i les causes d’extinció, entre les quals s’ha d’incloure la baixa de l’alumnat matriculat
en el centre on cursa els ensenyaments o la formació.

QUADERN DE PRÀCTIQUES
El quadern de pràctiques de l’alumnat és part integrant de la documentació de la formació en centres de treball
i recull el seguiment i l’avaluació de la realització de la formació pràctica. Pot tenir format en suport de paper
o telemàtic i ha de contenir el pla d’activitats, que inclou les activitats de la formació en centres de treball a
desenvolupar per l’alumnat en l’empresa o entitat coŀlaboradora.
Aquest pla s’acorda conjuntament entre el tutor de pràctiques del centre en què està matriculat l’alumne i la
persona responsable de pràctiques designada per l’empresa o entitat, prèviament a l’inici de les pràctiques.
Per tal de garantir l’adequació de les condicions de realització de la formació, el tutor de pràctiques i la persona
responsable de l’empresa han de considerar la valoració que l’alumnat fa de la formació en el centre de treball
en el quadern de pràctiques.
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GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES EN CENTRES FORMADORS
L’aplicació del pràcticum està destinada a gestionar les pràctiques d’estudiants entre els centres, serveis educatius o unitats del Departament d’Ensenyament i les institucions formadores d’aquest alumnat. Mitjançant
aquesta aplicació, els centres han de manifestar i concretar l’oferta de pràctiques, i les universitats han de distribuir el cos d’estudiants en pràctiques en funció de les necessitats.
El pràcticum en la normativa
Ordre ENS/85/2013, de 7 de maig, per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels
estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s’obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013-2017.

ALTRES PRÀCTIQUES NACIONALS I INTERNACIONALS
Segons el criteri geogràfic, les pràctiques externes poden ser nacionals i realitzar-se en empreses, institucions
i entitats públiques i privades d’àmbit nacional, també poden ser internacionals i realitzar-se en programes de
mobilitat (Erasmus pràctiques), durant una estada de mobilitat en una altra universitat d’acollida —que serà la
que gestionarà i certificarà les pràctiques— o com a continuació d’aquesta.
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Tipologia de pràctiques segons el centre
on s’imparteixen o el nivell educatiu
BATXILLERAT: L’ESTADA A L’EMPRESA
L’estada a l’empresa és una matèria optativa de batxillerat, amb una funció essencialment orientadora, que té
com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Consisteix, bàsicament, en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. En
aquest sentit, l’estada a l’empresa s’interpreta com un recurs que serveix a la funció orientadora del batxillerat.
Conveni
Es realitza un acord, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, per tal que alumnes d’ensenyaments
secundaris postobligatoris puguin fer pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació
teòrica.
Un cop establertes les condicions entre l’escola i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial
de conveni que facilita l’escola. Aquest conveni ha de ser autoritzat pel Servei de Relacions Escola-Empresa de
la Direcció General de Formació Professional. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del
conveni autoritzat.
Programa E + E
El Programa E + E (empresa + escola, escola + empresa), fruit d’un conveni marc de coŀlaboració entre el Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya, facilita la relació entre el món educatiu i
el món productiu, i fa de pont entre els centres educatius i les empreses fomentant unes estades de qualitat a
l’empresa.
Actuacions del programa E + E:
Informació i assessorament a les empreses en tot allò que fa referència a la formació professional i a la
realització de la formació pràctica en centres de treball o en les estades a l’empresa del batxillerat.
Homologació d’empreses i entitats com a criteri de qualitat de la formació pràctica en centres de treball.
Creació i manteniment del registre d’empreses i entitats homologades per dur a terme la formació pràctica en centres de treball o en les estades a l’empresa del batxillerat.
Gestió dels convenis de formació en centres de treball o en les estades a l’empresa del batxillerat a través
del Banc Integrat de Dades (BID).
Normativa
En el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.
En l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment, els documents i els
requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les
particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.
En les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres (curs 2011-2012).
En l’articulat (document «Currículum al batxillerat», apartat C.5).
En les instruccions de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats (DGEPAE) de
la Generalitat de Catalunya d’aplicació de les diferents normatives referides a formació en centres de treball
(inclosa l’estada a l’empresa del batxillerat).
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Durada de les pràctiques
La matèria optativa de l’estada a l’empresa ha de tenir una durada mínima de 140 hores, de les quals es poden
utilitzar fins a 70 hores per desenvolupar continguts teoricopràctics al centre educatiu.
Segons el Decret 142/2008, és possible distribuir les matèries optatives en els dos cursos de batxillerat, a raó de
70 hores cada curs. En aquest cas, es comptabilitzen com una matèria en cada curs.
Alumnes que poden fer aquestes pràctiques
Tot l’alumnat que estigui matriculat i cursi cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i superior i
estudis superiors de disseny.
Centres que poden oferir aquestes pràctiques
Escoles i empreses que poden establir convenis de pràctiques.
Tots els centres d’ensenyaments secundaris i escoles d’art, tant públics com privats, de Catalunya.
Totes les empreses, els professionals i els organismes que, afiliats a alguna cambra de comerç o a algun coŀlectiu
empresarial, hagin formalitzat un conveni marc de coŀlaboració amb el Departament d’Ensenyament.

ELS ENSENYAMENTS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA
Els ensenyaments de grau professional de música i dansa no presenten pràctiques.
Els centres docents poden desenvolupar, mitjançant assignatures optatives, perfils professionals dins de cada
especialitat en els dos darrers cursos dels ensenyaments de grau professional de música.
Normativa
Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau
professional i se’n regula la prova d’accés.
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LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
La formació professional dual és una nova modalitat d’oferta educativa dins la formació professional que s’està
implantant a Catalunya.
La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, cosa
que augmenta la coŀlaboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu
de l’alumnat.
A Catalunya es vol prioritzar aquest model educatiu en el qual l’empresa assumeix responsabilitats de formació
i, així, adapta aquesta formació a les seves necessitats, amb l’objectiu final de millorar l’educació rebuda i fer-la
més útil al sistema productiu, cosa que repercuteix en l’augment de l’ocupabilitat dels joves.
La realitat actual de l’organització dels centres de formació professional i l’estructura modular dels continguts
dels cicles formatius permeten una gran flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats de formació, i ofereixen la
possibilitat d’adquirir les competències necessàries tant a les aules i tallers dels centres com a les instaŀlacions
de les mateixes empreses.
Amb la complicitat i coresponsabilitat d’ambdues parts, i el suport de les entitats i administracions, es podrà
crear conjuntament un model que augmenti la capacitació dels futurs professionals de Catalunya i aporti un
impuls important a la competitivitat de les empreses catalanes.
Convenis
La formació dual requereix la reordenació del currículum del cicle formatiu per part del centre educatiu, a partir
de les especificacions contingudes en el document «Formació professional dual» aprovat per resolució de 6 de
març de 2014 de la secretaria general i integrat en els documents per a l’organització i la gestió dels centres per
al curs 2013-2014.
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial estableix models de
referència d’organització de la formació dual dels cicles formatius que s’iniciïn en aquesta modalitat.
Tipologies
Formació en alternança amb formació dual
Aquesta tipologia combina el temps de formació en el centre educatiu amb el temps d’activitat de l’alumnat
a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pel cos d’alumnes en la seva
activitat, que realitzen en condició de: treballador assalariat, becari de formació o voluntari.
Formació en alternança simple
Aquesta tipologia combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat de l’alumnat a
l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa.
La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial posa a disposició dels
centres tota la informació i els formularis per gestionar les diverses mesures flexibilitzadores i les actuacions en
la formació professional inicial.
Normativa
La implantació o autorització de la formació en alternança s’ha de dur a terme segons el procediment previst
en els articles 44 i 45 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial,
per a les mesures flexibilitzadores.
En el cas dels centres públics no depenents del Departament i de centres privats, l’inici de l’expedient s’ha de fer
mitjançant la soŀlicitud de la direcció del centre, a la qual cal adjuntar el conveni de coŀlaboració signat.
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En el cas de la formació dual, cal detallar la proposta formativa: es pot escollir un dels models de referència
d’organització de la formació dual que estan disponibles en l’apartat de formació professional dual de la XTEC,
o elaborar-ne un de propi d’acord amb aquest model de distribució curricular.
Les soŀlicituds es presenten als serveis territorials del Departament o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona.
Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona, un cop analitzada la soŀlicitud, han de trametre
la proposta motivada corresponent a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial, la qual s’encarregarà de resoldre-la.
Si el centre s’adapta a un dels models de referència d’organització de la formació dual establerts per la Direcció
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, s’entendrà que la proposta motivada dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona és favorable en relació amb aquest apartat de
la soŀlicitud.
Centres que poden realitzar la formació professional dual
Dels centres d’ensenyaments professionals artístics a Catalunya que apliquen en el seu currículum la formació
professional dual destaquen l’Institut Santa Eugènia del municipi de Girona, que imparteix un cicle formatiu de
grau mitjà en impressió gràfica i converting.
L’Institut Lluís Domènech i Muntaner, del municipi de Canet de Mar, imparteix un cicle formatiu de grau mitjà
en confecció i moda, perfil innovació i producció de la moda.
L’Institut de Terrassa imparteix el cicle formatiu de grau mitjà en fabricació i ennobliment de productes tèxtils i
el cicle formatiu de grau superior en disseny tècnic en tèxtil i pell.
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ELS CENTRES DE TREBALL EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
En l’àmbit de la formació professional, el currículum dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior s’estructura en mòduls professionals de diferents tipologies.
Entre els mòduls professionals comuns a tots els títols, s’ofereix el mòdul de formació en centres de treball.
Aquest forma part del currículum; per tant, són pràctiques obligatòries i no tenen caràcter laboral ni de retribució econòmica.
En el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, el currículum dels mòduls formatius és de
diferents tipologies. Les pràctiques es realitzen en empreses, estudis o tallers.
Conveni
És un acord, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, per tal que alumnat d’ensenyaments secundaris postobligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.
La coordinació, la planificació i el seguiment dels convenis de coŀlaboració són competència de la Direcció
General de Formació Professional que, mitjançant el Servei de Relacions Escola-Empresa, donarà instruccions
específiques als centres docents per a la gestió dels convenis, i orientarà els tutors de les pràctiques i els donarà
suport en el desenvolupament de la seva tasca i en l’establiment de relacions amb les empreses o entitats
coŀlaboradores.
Finalitzada la formació pràctica, el Servei de Relacions Escola-Empresa de la Direcció General de Formació Professional donarà el vistiplau al quadern de pràctiques, per tal d’acreditar el contingut de la formació pràctica
realitzada en el centre de treball, a l’efecte de donar-li validesa davant les empreses o entitats a les quals s’adreci
l’alumnat per cercar feina, un cop acabats els ensenyaments corresponents i, així, facilitar la seva inserció laboral.
L’extinció de l’homologació es du a terme per a cada centre de treball que tingui l’empresa i l’estudi.
Normativa
L’article 62.7 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació disposa que correspon a l’administració competent
determinar les condicions formatives que han de complir els centres de treball per acollir alumnes en pràctiques, d’acord amb el procediment que s’estableixi.
L’Ordre EDC/21/2006, de 30 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es
regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de coŀlaboració amb empreses i entitats (DOGC,
núm. 4567 (7 juny 2006)).
L’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis
de coŀlaboració amb empreses i entitats (DOGC, núm. 3657 (14 juny 2002)).
L’Ordre EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de
juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de coŀlaboració amb empreses
i entitats.
El Decret 28/2014, de 4 de març, pel qual es regulen les pràctiques obligatòries dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
Durada de la formació (FCT)
La durada de la formació pràctica en centres de treball és la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu,
que osciŀla entre les 35 i les 300 hores organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals, si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals,
si les pràctiques es fan de manera intensiva.
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Especificitats
L’alumnat que acrediti una experiència corresponent al treball a temps complet d’un any, relacionada amb els
estudis professionals respectius, pot quedar exempt del mòdul professional de formació en centres de treball.
El Departament pot establir els supòsits d’exempció parcial.
Escoles i empreses que poden establir convenis de pràctiques
Podran formalitzar els convenis de coŀlaboració per a la realització de la formació pràctica en centres de treball,
d’una banda, els centres docents públics i privats de Catalunya que imparteixen els ensenyaments artístics
corresponents i, d’altra banda, les empreses, entitats i els organismes i les administracions públics coŀlaboradors
que estiguin prèviament homologats per acollir alumnat.
Selecció de casos pràctics
MicroFusa. Curs de sonorització d’espectacles en viu.
Tècnic de so especialitzat amb pràctiques a la Sala Apolo
El curs, d’un any de durada, prepara l’alumnat per treballar en instaŀlacions de so professional en concerts musicals
amplificats, tant en la mescla que el públic escoltarà (FOH) com en la mescla que escoltessin els músics (monitors).
El curs disposa d’un gran contingut pràctic i més de la meitat de les hores de classe són en grups reduïts (les pràctiques en estudis són de 6 persones). Durant el darrer trimestre es realitzen classes pràctiques en sales de concerts,
actualment a la Sala Apolo de Barcelona.
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LES PRÀCTIQUES EN ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
El Departament d’Ensenyament facilita l’intercanvi i la mobilitat de l’alumnat, les persones titulades, el professorat, el personal investigador i el personal d’administració i serveis dels ensenyaments artístics superiors, dins dels
programes europeus existents o en el marc d’altres programes, i facilita la signatura de convenis per a l’execució
de pràctiques externes curriculars i extracurriculars per part de l’alumnat que cursa aquests ensenyaments,
tenint en compte els paràmetres usuals a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Règim econòmic
Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades segons el salari mínim interprofessional. Només en el cas de les pràctiques curriculars i/o obligatòries, i de manera excepcional, els centres
docents poden autoritzar pràctiques sense remuneració.
Les pràctiques externes curriculars i extracurriculars en els títols superiors d’ensenyaments artístics
Els plans d’estudi conduents a títol superior tenen 240 crèdits i han de contenir tota la formació teòrica i pràctica
que l’alumnat ha d’adquirir. Aquests plans s’estructuren en matèries de formació bàsica, matèries obligatòries,
matèries optatives, pràctiques externes, el treball de fi de grau i altres activitats formatives com seminaris o
treballs dirigits.
Les pràctiques externes apareixen en el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la LOE i que comprenen els estudis superiors de música i dansa, els d’arts
plàstiques i disseny, els ensenyaments d’art dramàtic i els de conservació i restauració de béns culturals. En la
segona meitat del pla d’estudis es poden programar pràctiques externes amb una assignació màxima de 60
crèdits. A l’inici aquest capítol entorn de les pràctiques s’aprofundeix en la tipologia de cadascuna d’aquestes
modalitats de pràctiques.
Les pràctiques externes en els títols de màster d’ensenyaments artístics
Els plans d’estudi conduents a títol de màster en ensenyaments artístics tenen entre 60 i 120 crèdits i han de
contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat ha d’adquirir.
Aquests plans s’estructuren en matèries obligatòries, matèries optatives, pràctiques externes i el treball de fi de
màster.
Selecció de casos pràctics
Projecte Set d’Art i els ensenyaments artístics superiors
El divendres 17 d’octubre de 2014 va tenir lloc, a la sala d’actes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, la presentació del projecte Set d’Art, en què participen tots els ensenyaments artístics superiors que
depenen del Departament d’Ensenyament, juntament amb el Canal Taronja.
El projecte consisteix en el fet que l’alumnat haurà d’elaborar dos programes de televisió sobre els ensenyaments
professionals artístics i esportius.
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Pràctiques de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
Modalitat: pràctiques externes curriculars i extracurriculars
Els objectius de les pràctiques externes de l’ESCRBCC són que l’alumnat pugui aplicar i desenvolupar en un entorn
professional els coneixements que està adquirint en el títol superior de conservació i restauració.
L’ESCRBCC, per tal de fomentar la mobilitat, aplica, segons la normativa interna de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, les directrius proposades per la Comissió Europea, que reconeix les pràctiques que l’alumnat
realitzi en empreses o institucions que formin part de la Unió Europea mitjançant el sistema de reconeixement de
crèdits ECTS. El fet d’abordar la pràctica de la conservació i restauració dins de l’àmbit professional suposa per a
l’alumnat prendre decisions i resoldre problemes concrets autònomament; saber integrar-se en equips interdisciplinaris i aprendre a jutjar el propi treball de conservació-restauració, i adaptar-se a les necessitats reals de la institució
o empresa on es desenvolupen les pràctiques, sempre sota la supervisió dels tutors.

Pràctiques de cicles superiors i de grau de l’Escola Pau Gargallo (ESDAP)
Modalitat: pràctiques externes extracurriculars
L’escola està en possessió de l’Erasmus University Charter des de l’any 2009 i té una carta Erasmus+ for Higher
Education (ECHE) 2014-2020 vàlida fins al curs 2019-2020. Gràcies a això, l’alumnat de cicles superiors i de grau pot
estudiar o fer pràctiques a l’estranger, en universitats o escoles superiors amb les quals es tingui un acord interinstitucional.
A part de la mobilitat individual, també es poden establir acords per a projectes multilaterals o programes intensius
que impliquen, en aquest cas, tot un grup d’estudiants, dirigits i coordinats pel professorat i amb la complicitat
d’altres centres europeus.
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LES PRÀCTIQUES EN ELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS
Pràctiques externes a la universitat
Un dels elements destacats en l’adaptació dels plans d’estudis a l’EEES ha estat la necessitat d’incorporar en el
currículum dels estudiants les pràctiques externes, així com l’experiència laboral i professional com a part del
període formatiu, de la mateixa manera que l’estímul a la mobilitat internacional.
Tot i que resulta evident que en determinats camps de coneixement, i especialment en determinades titulacions, les
pràctiques externes formen part inherent del procés formatiu, i que el nivell d’oportunitat de realització d’aquestes és
més elevat en uns camps que en d’altres, és d’interès de la universitat explorar la possibilitat d’estades en entorns socials i professionals, a tall de pràctiques externes, en totes les titulacions, dins dels marges d’allò que es pugui considerar
raonable i, evidentment, dins dels límits que el nostre entorn social i professional puguin permetre.
Les pràctiques externes a la universitat es poden preveure com una assignatura o més, obligatòries o optatives,
que poden estar presents en els plans d’estudi. Cada universitat es pot dotar d’una normativa de pràctiques
externes curriculars de graus i màsters, que ha de ser aprovada pel Consell de Govern. També es poden oferir
pràctiques extracurriculars.
En el marc universitari, la possibilitat d’introduir pràctiques externes reforça el compromís amb l’ocupabilitat
dels futurs graduats per a la formació d’estudiants dels ensenyaments de grau, en un entorn que els proporciona, tant a ells com als responsables de la formació, un coneixement més profund sobre les competències que
necessitaran en el futur.
Pràctiques externes en els títols de graduat
Les pràctiques externes curriculars són una assignatura optativa, inclosa en els plans d’estudis de la majoria de
les titulacions de grau de la facultat.
Els plans d’estudis conduents al títol de graduat han de tenir entre 180 i 240 crèdits, que han de contenir tota la
formació teòrica i pràctica que l’alumnat ha d’adquirir.
Pràctiques externes en els títols de màster universitari
Els plans d’estudis conduents al títol de màster universitari han de contenir entre 60 i 120 crèdits, amb tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat ha d’adquirir, és a dir, matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris,
pràctiques externes, treballs dirigits, treball de fi de màster, activitats d’avaluació i d’altres que siguin necessaris
segons les característiques pròpies de cada títol.
Normativa de les pràctiques externes universitàries
Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes del cos d’estudiants universitaris.
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Selecció de casos pràctics
Convenis de coŀlaboració amb les escoles superiors de disseny i el Teatre del Liceu
El Gran Teatre del Liceu ha signat diferents convenis marc de coŀlaboració amb escoles de disseny, que tenen com
a finalitat desenvolupar projectes conjunts de recerca i experimentació adreçats al disseny. Els centres que s’han
sumat a aquest projecte són l’Escola Superior de Disseny ESDi, l’Escola Massana Centre d’Art i Disseny, ELISAVA
Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, EINA Escola de Disseny i Art i l’Escola Superior de Disseny Bau.
Una de les accions plantejades en aquest acord és la creació de diferents càpsules audiovisuals que iŀlustrin algunes
de les òperes programades al Liceu.
El treball final s’acompanya d’un petit informe en què l’alumnat mateix explica el procés creatiu.

Pràctiques, borsa de treball, acords de coŀlaboració Off Massana.
Modalitat: pràctiques externes extracurriculars
L’Escola Massana fomenta acords amb empreses o institucions que permetin a l’alumnat entrar en contacte amb
projectes reals i el món laboral. Aquestes coŀlaboracions estan supeditades als continguts de les assignatures, i als
interessos pedagògics i formatius de l’alumnat.
L’any 2013, l’Escola Massana signa un acord amb el Patronat Municipal de l’Habitatge, i disposa d’uns locals-tallers
molt a prop de l’Escola, per continuar facilitant el pont entre els estudis i la vida professional.
Els convenis de coŀlaboració per a la realització de concursos, patrocinis i altres projectes entre l’Escola Massana i
empreses o institucions es regeixen per les normatives homologades dels organismes competents (ICOGRADA,
ICSID, IFI o BEDA). A més, l’Escola està adherida al codi de bones pràctiques per a l’exercici de les arts visuals promogut per l’AAVC (actualment dissolta i futurament assumida per la PAC) pel que fa referència a aspectes deontològics,
de drets d’autor, econòmics i pedagògics.

Pràctiques d’estudiants de grau i postgrau al Museu Picasso
El programa de pràctiques per a estudiants universitaris del Museu Picasso respon a un ferm compromís per part
del museu de coŀlaborar de manera activa en la formació de futurs professionals, com a part de la seva funció
educativa. Amb aquest programa de formació mitjançant les pràctiques, es vol promoure l’aprenentatge a través
de l’experiència en els àmbits professionals que es desenvolupen al museu, cosa que proporciona a estudiants de
diverses vies formatives la possibilitat d’aprendre de la pràctica professional quotidiana i, per tant, millorar les seves
capacitats d’inserció al món laboral.
Lloc de pràctiques transversal on l’estudiant es formarà en les tasques, els processos i els coneixements vinculats
a la gestió, recerca, documentació i exhibició de la coŀlecció permanent del museu, treballant directament amb la
conservadora de la coŀlecció, així com amb els altres departaments associats a aquestes tasques del Museu Picasso
(els d’Exposicions i Registre).

Pràctiques Universitat de Lleida i FiraTàrrega
Modalitat: pràctiques externes extracurriculars
Pràcticum artístic del màster de creació en arts de carrer, impulsat conjuntament per FiraTàrrega i la Universitat
de Lleida. L’alumnat participa en un taller-espectacle dirigit per Sigrun Fritsch, directora artística de la companyia
Pan·Optikum.
L’alumnat esdevé creador-intèrpret en una peça participant d’un apartat especial dins la programació de FiraTàrrega 2015 destinat a donar a conèixer la capacitat de treball d’aquests creadors en el mercat nacional i internacional.
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Pràctiques del màster oficial en anàlisi i gestió del patrimoni artístic de la UAB
Modalitat: pràctiques externes curriculars
El màster oficial en anàlisi i gestió del patrimoni artístic del Departament d’Art i de Musicologia es descriu dissenyat
per oferir una formació avançada i específica en una varietat de camps relacionats amb l’estudi del patrimoni i la
creació artístics —investigació, crítica, conservació, gestió, difusió i mercat artístic.
El màster compta amb la valuosa coŀlaboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Un ampli equip de professionals del Museu imparteix les classes del mòdul de conservació i gestió del patrimoni artístic a les instaŀlacions del
Museu Nacional (sales de reserva d’obra d’art, galeries i gabinets, àrea d’oficines i de restauració, aules-taller i centre
de control, entre d’altres). Mitjançant aquestes classes, l’estudiant pot conèixer de primera mà com es gestiona la
gran coŀlecció del Museu: les tasques relacionades amb la seva organització, anàlisi i conservació; la planificació de
les exposicions temporals, dels programes educatius, de les campanyes de comunicació, i molts altres aspectes
relacionats amb el dia a dia d’un museu d’aquesta magnitud i complexitat.

377

3.5

APROXIMACIÓ A L’ECOSISTEMA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE CARÀCTER PROFESSIONAL A CATALUNYA

Altres formats de relació entre empresa i universitat
FORMACIÓ DUAL O FORMACIÓ EN ALTERNANÇA EN EL SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ
Segons l’informe de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), la formació dual optimitza la professionalització per a un accés directe a l’ocupació. Està pensada per aquelles titulacions de caire més professional,
entre les quals destaquen enginyeria, educació, dret, administració i direcció d’empreses, i comunicació audiovisual, entre d’altres. Els principis de cooperació i coresponsabilitat dinàmica entre el món acadèmic i el món
professional són dos principis que l’informe destaca.
La formació dual en el sistema universitari català es presenta com una altra via de formació, tant en modalitat
presencial com virtual, per millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament individual, incrementar l’adequació i la
continuïtat entre les exigències del món professional i la formació inicial dels estudiants universitaris i aconseguir una millor eficiència econòmica i integració social.
Tot i que a l’Estat espanyol la formació dual en educació superior encara no ha aconseguit un desenvolupament
significatiu —com en altres països europeus que coneixen i desenvolupen des de fa anys aquesta modalitat
de formació—, existeixen algunes experiències de formació dual. La més significativa és la de l’Escuela de Ingeniería del Instituto Máquina Herramienta (IMH), adscrita a la Universitat del País Basc (UPV).
La formació dual en el marc europeu
En el marc europeu, entre els casos de formació dual, l’informe ACUP destaca Alemanya (dual) i França (alternança).
En el sistema dual alemany, la part de formació professional equival a 1 o 2 dies per setmana depenent de les
regions (länder ) i la part dominant de la formació s’efectua a l’empresa o en el centre de formació de la mateixa
empresa.
L’organització de la formació dual emana de la Llei federal de 14 d’agost de 1969 de la formació professional,
revisada àmpliament l’any 2005.
El model de formació dual a França, conegut amb el nom de formació en alternança, es va obrir progressivament als estudis d’ensenyament superior a partir de la llei de 1987.
Les dues singularitats del model d’alternança francès són l’acompanyament pedagògic i un contracte de treball
específic: contracte d’aprenentatge, per als estudiants en formació inicial, i contracte de professionalització, per
a majors de 26 anys i/o aturats.
Principis bàsics de la formació dual
Entre els principis bàsics de la formació dual hi ha:
Reconeixement d’un temps únic de formació
Pilotatge general del procés de la formació
Acompanyament a través d’un sistema de tutories reconegudes
Contracte de treball
Reconeixement formal
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Beneficis de la formació dual
Els beneficis de la formació dual, segons l’informe ACUP (2014), reverteixen en els tres actors implicats de la
formació dual: aprenents, tutors d’universitat i tutors d’empresa. Els tres grans àmbits als quals afecten són: la
professionalització, la motivació i la relació universitat-empresa / institució.
Aquests beneficis es desglossen en:
Professionalització
Aquesta permet identificar el grau de vocació professional de l’aprenent quan encara no ha adquirit les
competències específiques de la professió; tanmateix, li ofereix l’oportunitat de fer interactuar els coneixements teoricopràctics.
Motivació per part dels actors implicats
La implementació d’aquesta modalitat comporta més motivació vers la professió per part dels aprenents,
la universitat, el professorat de la universitat, les empreses/institucions i els tutors de les empreses participants, atès que hi ha un apropament al camp professional, a l’empresa i un reconeixement social d’aquest
nou model d’ensenyament/aprenentatge après des de la praxi professional.
Aparició de nous rols professionals
D’una banda, el tutor de l’empresa és un professional i alhora formador que comparteix la responsabilitat
formativa amb el tutor d’universitat. I, d’altra banda, l’aprenent compagina el rol d’estudiant i el d’aprenent en els dos contextos de formació. Això comporta establir processos formatius continus i permanents (reciclatge professional dels tres actors).

ELS DOCTORATS INDUSTRIALS
Tot i no tenir vincle directe amb els ensenyaments artístics, el Pla de Doctorats Industrials és un projecte a destacar per la seva vinculació amb el món laboral.
Es tracta d’un projecte de recerca estratègic d’una empresa, en què el doctorand desenvoluparà la seva formació investigadora en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.
La Generalitat de Catalunya dóna suport econòmic als projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes
característiques en l’execució del projecte (projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de
Catalunya i projectes de doctorat industrial amb ajut específic). Anualment, la Generalitat estableix un nombre
màxim de projectes que subvenciona de cada modalitat. Com a requisit, el centre de treball ha d’estar ubicat a
Catalunya.
Les dues modalitats de doctorat industrial reuneixen característiques comunes:
La tesi doctoral es desenvolupa en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre
de recerca) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
El doctorand disposa d’un director de tesi vinculat a la universitat o centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa. La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts
signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa
de doctorat de la universitat corresponent.
Com a requisit d’accés, la persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o
superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada en funció del nombre total de crèdits dels estudis superiors que donen
accés als estudis oficials de doctorat.
El director de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya,
o bé ser investigador del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
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Avantatges del Pla de Doctorats Industrials per a les universitats
Entre d’altres, la participació de la universitat en el Pla de Doctorats Industrials contribueix al desenvolupament
del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic, facilita la formació a personal investigador que s’ha d’enfrontar a reptes altament complexos, sovint interdisciplinaris i amb uns requeriments de
viabilitat i qualitat exigents, així com estableix les seves relacions amb empreses que assumeixen com a repte la
millora contínua en l’entorn del seu àmbit de coneixement.
Avantatges del Pla de Doctorats per a l’empresa
L’empresa té la possibilitat de treballar conjuntament amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement, pot accedir a equipaments i infraestructures d’alt nivell, així com atreure persones de
gran potencial i contribuir a formar-ne per millorar la competitivitat i la internacionalització de l’empresa i, en
definitiva, crea ponts de coŀlaboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.
Règim econòmic
El doctorand disposa d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que
es podrà acumular per a un període màxim de 3 anys.
La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en
altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya.
L’empresa assumeix una retribució mínima, de mitjana i per al conjunt dels 3 anys, de 22.000 euros anuals, i el
cost patronal corresponent.
La Generalitat de Catalunya aporta un ajut per compensar a l’empresa els costos derivats de la dedicació del
responsable a la tutoria del doctorand en el projecte i/o altres despeses vinculades al desenvolupament del
projecte de recerca.
En el capítol de recerca i innovació, es troben exemples de doctorats industrials.
La dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribueix entre l’empresa i la universitat.
El doctorand participa en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge,
la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de
noves empreses, i la propietat inteŀlectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
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Erasmus. El marc europeu de la mobilitat i les pràctiques
Un dels objectius del programa Erasmus+ consisteix a augmentar la qualitat de la mobilitat en la formació
professional (FP) i donar suport a la internacionalització europea de les organitzacions de formació professional
en els països participants a l’Erasmus+.
Des de 2001, el procés de Copenhaguen aspira a modernitzar la formació professional, fer-la més atractiva
i desenvolupar enfocaments a escala europea, com l’augment de la mobilitat transnacional, la millora de la
transparència, el reconeixement de les qualificacions i la internacionalització general del sector, amb la qual
cosa contribueix a la creació d’un veritable mercat de treball europeu.
Carta Erasmus d’educació superior
La carta ECHE proveeix el marc de qualitat per a les activitats de cooperació europea i internacionals que un
centre d’educació ha de portar a terme en l’Erasmus+.
És un requisit indispensable per a totes les institucions d’educació superior que se situen dins el programa en el
marc d’un país i que volen participar en les pràctiques de mobilitat i cooperació per a la innovació sota el marc
Erasmus+.
L’Agència Executiva (EACEA) publica les institucions que han obtingut una carta Erasmus d’educació superior
(ECHE) vàlida durant tota la vigència del futur programa Erasmus+ (2014-2020).
Acords interinstitucionals
Els acords interinstitucionals poden comptar amb dos participants o més i la seva firma fa possible la mobilitat
entre agrupacions d’institucions.
Si la mobilitat es realitza entre països del programa, totes les institucions han de ser titulars de la carta Erasmus
d’educació superior.
Si la mobilitat es produeix entre països del programa i països associats, les institucions dels països del programa
han de ser titulars d’una carta Erasmus d’educació superior, mentre que les institucions dels països associats han
d’acceptar els principis de la carta mitjançant un acord interinstitucional.
Acords d’aprenentatge
En l’acord d’aprenentatge es detalla el programa d’estudis o pràctiques a seguir. Ha d’estar aprovat per l’estudiant i les institucions o empreses d’origen i destinació.
Carta a l’estudiant
La universitat o institució d’origen atorga a la persona interessada una carta de l’estudiant Erasmus+ després de
la seva selecció. Aquesta carta exposa els drets i les obligacions de qui participa en el programa.
Programa de formació professional Erasmus+
El programa Erasmus+ vol millorar la qualitat de la formació professional a Europa oferint a l’alumnat, professorat i personal de centres oportunitats de realitzar pràctiques a l’estranger. Per això, proposa ajudar les institucions de formació professional per crear associacions estratègiques amb altres organitzacions i empreses, establir
relacions amb el món laboral i potenciar l’economia europea.
En aquest sentit, planteja per a alumnes de formació professional, estudiants en pràctiques i aprenents oportunitats de realitzar pràctiques a l’estranger, en empreses o altres entitats o escoles de formació professional, amb
períodes d’aprenentatge pràctic en empreses.
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També planteja oportunitats per a professorat i personal no docent de realitzar activitats de desenvolupament
professional com ara formació, observació d’activitats professionals i docència.
El programa de treball d’Erasmus+ per al 2015 va preveure una carta de mobilitat de formació professional per a
l’acreditació d’institucions amb un historial important d’organització de mobilitat d’alta qualitat per a estudiants
i personal de formació professional.
Cooperació entre institucions
Intercanvi de bones pràctiques, idees innovadores.
Aplicació del Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professionals (ECVET) i la Garantia Europea de la Qualitat en l’Educació i la Formació Professionals (EQAVET).
Creació i aplicació de nous materials didàctics per a la formació professional.
Cooperació entre centres de formació professional i comunitats empresarials.
Cooperació entre diversos sectors per compartir coneixements.
Cooperació amb empreses
Elaboració i aplicació de plans d’estudis segons les necessitats del mercat laboral.
Intercanvi de resultats orientat a responsables polítics, empreses i assessors dedicats a la formació professional.
Participants del programa de formació professional Erasmus+
Poden participar les organitzacions dels països participants següents:
Escoles i altres proveïdors de formació professional, empreses, interlocutors socials i altres representants del món
laboral, incloses cambres de comerç i organitzacions comercials; qualsevol organització de l’àmbit de l’educació
i formació professional, i organitzacions responsables de la política d’educació i formació professionals.
Les agències nacionals del programa Erasmus+ han acordat utilitzar una plataforma comuna per facilitar la
publicació de l’oferta de pràctiques. Aquesta eina està desenvolupada per l’Erasmus Student Network (ESN),
una associació internacional d’estudiants sense voluntat de lucre.
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Selecció de casos pràctics
Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques (ESDAP) de Vic
Modalitat: pràctiques externes a l’estranger
L’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Vic disposa de la carta Erasmus en les seves dues modalitats, cosa
que permet la mobilitat internacional en l’àmbit de pràctiques i d’estudis:
Pràctiques a l’estranger
Possibilita la realització de pràctiques a l’estranger, amb preferència dins d’Europa.
L’alumnat dels cicles formatius de grau superior disposa d’ajuts del Departament d’Ensenyament per a la realització de pràctiques a l’estranger.
Beques Leonardo per a l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà.
Erasmus University Charter. Ofereix a l’alumnat d’ensenyaments artístics superiors la possibilitat d’estudiar en
altres centres educatius europeus (crèdits ECTS) amb els quals tingui establert un conveni.
Convenis bilaterals
ESAD, Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos (Porto, Portugal)
École Supérieure d’Art et de la Céramique de Tarbes (França)
Universitat de Vic (Espanya)
Faculty of Material Technologies and Textile Design. Lodz University of Technology (Polònia)
Edelviks Folkhögskola. Burträsk (Suècia)
EESAB École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (França)
L’ESDAP treballa per configurar una estructura comuna que doni suport tant als coordinadors de mobilitat del
seu alumnat com als mateixos usuaris dels programes de mobilitat. L’objectiu final és que la mobilitat esdevingui una eina fonamental en el procés d’internacionalització de la institució.
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Aquest apartat descriu com s’ articula en el context català la implementació de l’emprenedoria com a estratègia
de professionalització. S’hi expliquen els conceptes bàsics i s’hi fa una breu anàlisi històrica del terme per entendre com s’ha desplegat en el context català.
També s’hi realitza una descripció de com les administracions han donat suport a les polítiques d’impuls a l’emprenedoria i quina presència tenen en els diversos nivells educatius o com s’ha traduït en serveis o iniciatives
específics, sobretot en l’àmbit universitari. S’hi recullen alguns exemples de les diferents tipologies de serveis,
accions o equipaments específics. Sempre que ha estat possible, s’han consignat exemples relacionats amb els
ensenyaments artístics.

L’emprenedoria en el sistema educatiu
L’emprenedoria en el sistema educatiu fa referència a una mena d’inserció en el mercat laboral i a un aprenentatge entorn de la iniciativa empresarial. Pel que fa a l’educació emprenedora a la universitat, és un element
que pot contribuir de manera determinant a la promoció de la cultura innovadora i empresarial en la societat
(OCDE, 2008). La demanda d’educació emprenedora a la universitat és una tendència creixent a Europa, però
posa de manifest una mancança de recursos tècnics, humans i de finançament (CE, 2008) que ha posicionat el
vell continent per sota dels EUA, segons dades publicades per l’OCDE l’any 2008.
En relació amb l’educació secundària obligatòria a Catalunya, les referències explícites a l’educació emprenedora en els documents estratègics i els plans d’acció són molt freqüents, més que no pas en el cas de l’educació primària. Les aproximacions transversals curriculars al món de l’emprenedoria estan tan esteses com les
incorporacions a través d’assignatures específiques, i a la majoria dels països conviuen tots dos models, tal com
succeeix a Espanya i a Catalunya.
La Generalitat de Catalunya va aprovar el mes de novembre de 2011 el Pla Catalunya, Escola d’Emprenedors,
que pretén impulsar l’educació emprenedora en totes les etapes educatives (infantil i primària, secundària,
formació professional i batxillerat), mitjançant una bateria de mesures. En concret, pel que fa a l’etapa de secundària, el Govern va introduir una assignatura optativa d’orientació professional i iniciativa emprenedora en el
segon cicle de l’ESO.
Pel que fa, concretament, a la formació professional inicial, l’educació emprenedora és particularment rellevant,
atesa l’orientació específica d’aquesta formació envers la inserció de l’alumnat en el món del treball.
Amb tot, en el constructe cultural de foment de l’emprenedoria, destaquen factors com l’impuls del prestigi
i del reconeixement social de les persones emprenedores; la valoració de l’èxit resultant de l’esforç personal;
l’èmfasi de l’autonomia, de la creativitat i de la iniciativa personal; la reducció de l’estigmatització del fracàs, o la
promoció d’una aversió al risc menys destacable, entre d’altres.
Pel que fa al desenvolupament curricular, es considera que l’educació emprenedora no està suficientment integrada en els documents estratègics i/o plans d’acció, com tampoc en el conjunt dels processos d’ensenyament
i aprenentatge de les institucions universitàries: l’educació emprenedora s’ofereix normalment com a opció i no
està present en molts departaments —incloent-hi els científics i tecnològics. La situació de l’educació empre-
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nedora a la universitat és més favorable en alguns països (entre els quals destaca el cas d’Alemanya) i és més
desfavorable en els països que van accedir més tard a la UE. Alhora, cal tenir present que l’ús de metodologies
actives d’ensenyament i aprenentatge, i la participació de persones emprenedores i empresàries en els processos de formació, no són la norma a la universitat europea, ans al contrari.

L’emprenedoria en el marc europeu
La mateixa Comunitat Europea està emmarcant la necessitat que, des dels estudis, s’afavoreixi l’emprenedoria.
En aquest sentit, la Comissió Europea adopta el Pla d’Acció sobre Emprenedoria en el marc estratègic Horitzó
2020, per impulsar l’emprenedoria a Europa.
Pel que fa a l’experiència en el camp de l’emprenedoria, les universitats nord-americanes fa cinquanta anys que
en són les capdavanteres. A Europa, des de fa només una dècada, forma part del currículum educatiu de les
universitats.
Als Estats Units, l’emprenedoria significa generalment orientació al creixement de les empreses; a Europa ha
significat més freqüentment creació d’empreses.
A l’espai universitari nord-americà destaquen departaments acadèmics d’emprenedoria; a Europa, aquest fet és
menys freqüent i el professorat d’emprenedoria desenvolupa la seva funció des de disciplines tradicionals com
l’economia o la gestió i administració d’empreses. Molts campus universitaris nord-americans fan esforços per
minimitzar les barreres acadèmiques institucionals que actuen en detriment del creuament multidisciplinari i
la creació d’entorns creatius i innovadors. A Europa, aquesta aproximació es dóna amb menys freqüència, tot i
que s’està estenent progressivament.
Els vincles entre l’acadèmia i els negocis mantenen una relació molt estreta en les universitats nord-americanes,
tenen un paper clau com a agents de desenvolupament territorial; a Europa, l’educació emprenedora s’ensenya
habitualment a l’aula, a través de classes magistrals i moltes universitats no tenen incentius per establir relacions
amb el sector privat.
L’accés al finançament constitueix un dels elements essencials per a l’activitat emprenedora en totes les etapes
i, singularment, en la fase de creació. En l’àmbit genèric, es parla de dues vies de finançament: el propi (estalvis
o crèdits personals, aportacions familiars o d’amics) i l’extern (crèdits oficials o privats de durada limitada i amb
pagament d’interessos). En aquest punt, cal destacar que una de les vies que facilita la disponibilitat de capital
propi i que ha estat emprada en ocasions per les persones emprenedores és la capitalització de l’atur. En relació
amb les formes de finançament extern, cal destacar que les més rellevants són els préstecs bancaris, el capital
risc i els àngels inversors (business angels), si bé hi ha altres fonts alternatives, com el finançament coŀlectiu o
micromecenatge (crowdfunding) i els crèdits comercials (bootstrapping), entre d’altres.
L’Agència Executiva de l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA), amb seu a Brusseŀles, gestiona diversos capítols de més de quinze programes i mesures finançats per la Comunitat en els àmbits de l’educació i la formació,
la ciutadania activa, la joventut, el sector audiovisual i la cultura.
L’Agència s’encarrega de la majoria dels aspectes de gestió dels programes: elaboració de les convocatòries de
propostes, selecció de projectes i signatura dels acords corresponents, gestió financera, supervisió dels projectes (informes intermedis i finals), comunicació amb els beneficiaris i controls sobre el terreny.
Tots els capítols que gestiona l’Agència estan centralitzats i ofereixen suport a projectes de caràcter tècnic que
no impliquen decisions polítiques.
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Erasmus per a emprenedors
La Comissió Europea impulsa el programa d’Erasmus per a emprenedors, intercanvis internacionals que proporcionen a joves emprenedors l’oportunitat d’aprendre d’empresaris amb experiència que dirigeixen petites
empreses en altres estats membres de la Unió.

Europa Creativa
Entre els programes que impulsa la Comunitat Europea, destaca Europa Creativa, ideat per al període 2014-2020
i destinat a impulsar els sectors cultural i creatiu amb un pressupost global de 1.460 milions d’euros.
Conté els programes Cultura 2007-2013, Media i Media Mundus, la qual cosa justifica els reptes que aquests
sectors han d’afrontar, entre els quals s’inclou la fragmentació del mercat resultant de la diversitat lingüística, la
globalització i la transició digital, així com les grans dificultats a l’hora d’accedir a préstecs comercials.
Dins d’Europa Creativa es troben dos subprogrames, el subprograma Cultura i el subprograma Mèdia.
Respecte al subprograma Cultura, la Comissió Europea considera que en el període 2014-2020, almenys 8.000
organitzacions culturals (públiques, privades o sense ànim de lucre) i 300.000 artistes, professionals de la cultura
i les seves obres, rebran finançament per creuar fronteres.
El subprograma Mèdia dóna suport a la distribució a tot el món de 1.000 peŀlícules europees, a través de plataformes tradicionals i digitals. També vol aportar finançament per ajudar els professionals audiovisuals a tenir
accés als mercats internacionals, així com fomentar la realització de peŀlícules i altres obres audiovisuals amb
potencial de circulació transfronterera.
Europa Creativa explica que vol donar suport a les capitals europees de la cultura i al segell de patrimoni europeu, a més fomentar un sistema de premis, entre els quals destaquen, pel seu vincle amb els ensenyaments
artístics, els sectors del cinema i la música.
Europa Creativa a Catalunya
En el marc del subprograma Europa Creativa Mèdia, es proposen mercats internacionals de films, iniciatives per
difondre la creació cinematogràfica.
Entre alguns exemples d’iniciatives de suport a l’emprenedoria, es troba el Mercat Internacional del Film d’Animació.
Altres iniciatives en el terreny audiovisual destacades són l’obertura d’inscripcions de projectes per a les activitats
del DocsBarcelona 2016, DocsBarcelona Industry, dirigit a professionals. Es divideix en tres categories: els Speed
Meetings, l’Interactive Pitch i el Latin Pitch.
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Què s’està fent des de l’Administració a Catalunya
En el marc territorial de Catalunya, destaca el programa Catalunya Emprèn, en el qual es plantegen actuacions
centrades a crear i consolidar la cultura positiva de foment i suport a les persones emprenedores i a la creativitat
empresarial en la societat catalana. En particular, en l’àmbit de l’ensenyament, mitjançant la formació al llarg de
tota la vida i en totes les etapes educatives.
Pel que fa al programa, la xarxa Emprèn aglutina una sèrie d’entitats de caràcter publicoprivat que presten
serveis d’acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres
primers anys de vida del negoci.
El programa Catalunya Emprèn, destinat a activar totes les capacitats del país per crear noves empreses i generar ocupació, està coordinat pel Departament d’Empresa i Ocupació i s’ha plantejat l’objectiu de contribuir al
naixement d’un mínim de 60.000 noves empreses i a la creació de 100.000 llocs de treball en els propers quatre
anys. El programa persegueix una relació més àgil entre la Generalitat i les empreses o autònoms. Això inclou,
per exemple, una nova organització, que integri la xarxa Inicia, els serveis d’emprenedoria del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) i els d’ACCIÓ.

ACCIÓ
És l’agència per a la competitivitat de l’empresa impulsada des de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial, i compta amb una xarxa de 36 oficines
arreu del món. Recull l’experiència i el coneixement de més de 20 anys de les trajectòries del CIDEM i del COPCA
desenvolupant programes i serveis de suport a l’empresa catalana. ACCIÓ, adscrita al Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, es crea per millorar el suport estratègic i potenciar la competitivitat
del teixit empresarial català davant els nous reptes globals.
Entre els seus programes, destaca Start-Up Catalonia, una iniciativa de suport a les noves empreses catalanes
amb potencial de creixement. Es descriu com el soci de creixement de les empreses emergents catalanes.

UNITATS DE VALORACIÓ
ACCIÓ compta amb una xarxa d’unitats de valoració (trampolins tecnològics), estructures ubicades a les universitats catalanes i constituïdes per equips especialitzats amb l’objectiu d’augmentar la transferència de tecnologia entre el món universitari i l’empresarial. Aquest procés s’aconsegueix per dues vies: la creació d’una nova
empresa de base tecnològica o bé l’acompanyament en la llicència d’una tecnologia a una empresa que ja
treballa en el mercat i que s’encarregarà de desenvolupar nous productes o processos.
Aquesta xarxa d’unitats de valoració està formada per la Universitat Ramon Llull (ESADE i La Salle), la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic, IESE
i la Vicepresidència Adjunta de Transferència del Coneixement (VATC-CSIC).
Entre les seves activitats per a l’emprenedoria, destaca el Concurs ValorTec. La idea del Concurs parteix del
propòsit d’animar els investigadors catalans (universitats, centres de recerca, centres tecnològics i instituts hospitalaris) perquè apliquin el seu coneixement al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats de
comercialització. També es vol fer conèixer al professorat i al cos d’investigadors el seu paper com a dinamitzadors de l’economia del territori i agents actius en l’intercanvi del coneixement i la transferència tecnològica des
de la universitat fins a la resta de la societat.
Canal Empresa
És el portal de serveis i tràmits «multiadministració» que la Generalitat posa al servei d’empresaris i professionals.
Una altra manera amb la qual el Canal Empresa organitza la informació és per àmbits temàtics (finançament,
internacionalització, etc.) i per sectors d’activitat.
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Departament d’Ensenyament: què fa per emprendre?
PROGRAMA ESCOLA I EMPRESA
Programa que pretén apropar el món de l’empresa al cos d’estudiants de secundària (4t ESO, cicles i batxillerat) i
consisteix en un diàleg d’una hora entre estudiants i un empresari, seguint una metodologia que posa l’accent
en la interacció.

PROGRAMA D’EMPRENEDORIA EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
En el marc del pla de mesures per fomentar l’esperit emprenedor denominat Catalunya Escola d’Emprenedors
i presentat el novembre de 2011, es planteja impulsar l’esperit emprenedor entre l’alumnat de la formació professional i la sensibilització per la cultura emprenedora en els centres de formació professional.
Amb aquest objectiu, des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial, es promou el programa L’Empresa a prop. Un dels objectius d’aquest programa és l’elaboració de plans
d’empresa, formulats per l’alumnat vinculat a la professió que estudia.
La nova formació professional incorpora, en tots els cicles formatius de grau mitjà i grau superior, continguts
que tenen a veure amb el desenvolupament de competències relacionades amb l’esperit emprenedor.

CONCURS PÚBLIC
El Departament d’Ensenyament convoca un concurs públic per a la selecció de centres públics de formació professional que vulguin formar part del programa de foment i suport a l’emprenedoria a partir del curs 2015-2016.
La finalitat del programa és acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals
en la implantació i el desenvolupament d’estratègies metodològiques en què es promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació.

JORNADES D’INNOVACIÓ
Experiències d’èxit per als nous reptes a la formació professional. Innovació, empresa i pràctiques de referència
a la formació professional que organitzen el Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona
i la Fundació BCN Formació Professional.
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Què fan els equipaments educatius i universitaris
respecte de l’emprenedoria
Pel que fa a l’àmbit estatal, la LOE recull entre els seus fins fer que l’alumnat desenvolupi l’esperit emprenedor.
La iniciativa emprenedora també s’ha introduït en els ensenyaments universitaris mitjançant la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril. En aquesta línia, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització
preveu la incorporació de l’educació emprenedora i els seus valors en els currículums de l’educació primària,
secundària i universitària. El seu objectiu és aconseguir que més persones optin per l’emprenedoria com a
sortida professional. Amb aquesta finalitat, un dels pilars del pla d’acció és l’ensenyament i la formació sobre
emprenedoria.
La iniciativa «Emprendemos juntos», de la Direcció General d’Indústria i de la PIME, ha impulsat, juntament amb
les comunitats autònomes i les entitats locals, la celebració del Dia de l’Emprenedor en els respectius àmbits
territorials. Des d’aquesta Direcció General, també s’articulen una sèrie d’eines en línia per ajudar a avaluar les
actituds emprenedores i la viabilitat d’un projecte empresarial.
Entre les diverses accions per a l’emprenedoria a la universitat, destaquen la creació d’empreses derivades (spinoff     ), les unitats d’innovació, els vivers d’empreses i la participació de les universitats en projectes europeus.
Tot i això, molts dels dispositius d’emprenedoria destacats no tenen un vincle específic amb els ensenyaments
artístics.

EMPRESES DERIVADES (SPIN-OFF   )
Les empreses derivades són iniciatives empresarials promogudes per membres de la comunitat universitària,
que es caracteritzen per basar la seva activitat en l’explotació de nous processos, productes o serveis a partir
del coneixement adquirit i els resultats obtinguts a la mateixa universitat. El concepte de spin-off expressa la
idea de creació de noves iniciatives econòmiques en empreses i organitzacions existents (que actuen d’incubadores), per iniciativa d’una persona de l’organització, amb independència i viabilitat pròpies, en termes
d’estructura jurídica, tècnica i comercial.
La investigació aplicada és la base d’aquestes empreses, i la seva importància radica en el desenvolupament
de noves tecnologies, la creació de treball de qualitat, la capacitat de generar un alt valor afegit en l’activitat
econòmica i l’aportació al desenvolupament regional.
Un dels avantatges d’una empresa derivada és que els emprenedors poden seguir desenvolupant la tecnologia
generada a la universitat fins al nivell de producte final, contractar personal investigador molt valuós i obtenir
rendiments econòmics del procés.
A través de les spin-off, la universitat pot impulsar la seva tasca de transferència de resultats de la investigació.

VIVERS D’EMPRESES
Els vivers d’empreses són espais destinats a les persones emprenedores que volen iniciar el seu negoci en un
entorn que n’afavoreixi el desenvolupament i la consolidació. És una tipologia d’acció per a l’emprenedoria que
es troba en algunes universitats, amb l’objectiu de facilitar l’inici de l’activitat empresarial a través d’una sèrie
de serveis complementaris, a preus més reduïts que els que s’ofereixen en el mercat i totalment adaptats a les
seves necessitats. Generalment, entre aquests serveis es poden trobar espais modulars on instaŀlar-se, dotats de
serveis tecnològics avançats, serveis logístics i administratius compartits, suport de personal expert en creació
d’empreses (acompanyament, pla de consolidació, cerca de finançament, formació, etc.) i xarxa d’emprenedors.
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Els vivers d’empreses proporcionen un suport important als emprenedors en els primers anys de vida del projecte empresarial, atès que proporcionen un espai per allotjar físicament o virtualment l’empresa, amb una
estructura de serveis de consultoria, accés a xarxes de coŀlaboradors i un seguiment i suport constants tendent
a construir un ambient creatiu i que afavoreixi els intercanvis sinèrgics amb altres empreses, institucions financeres i centres de formació i investigació de l’entorn, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat i el creixement
dels projectes incubats.

SELECCIÓ DE CASOS D’ÈXIT, ACCIONS I PROJECTES PER A L’EMPRENEDORIA A LES UNIVERSITATS
Universitat de Barcelona. L’Espai E3-Estudiant Empresa CETT-UB
És un espai que està format per un equip de cinc professionals que tenen com a responsabilitats principals orientar
i ajudar l’alumne en la seva formació pràctica i posterior inserció laboral, facilitant-li el contacte amb les millors
empreses del sector, organitzant activitats destinades al coneixement de les mateixes, així com realitzant un seguiment personalitzat al llarg dels seus estudis.

Premis
Universitat de Barcelona
Premis UB Emprèn
El Barcelona Institut d’Emprenedoria BIE-UB i el Consell Social de la UB convoquen els Premis Emprèn! UB 2015
per impulsar la innovació i estimular l’esperit coŀlaboratiu i emprenedor del cos d’estudiants de la UB. Premien els
projectes que, per la seva qualitat, siguin una proposta de futura empresa d’impacte en la societat.
L’Institut és la porta d’accés a les capacitats i els instruments de suport a l’emprenedoria en qualsevol dels àmbits de
la ciència, la tècnica, les ciències socials, les humanitats i les arts.
Premis Alimara
El CETT (centre adscrit a la UB) convoca, des de fa 30 anys, els Premis Alimara, que reconeixen l’esforç i la qualitat del
material de promoció turística tant de les institucions públiques com de les empreses.
En la darrera edició s’incorpora el Premi Alimara Mass Media del CETT, que reconeix la contribució que fan els mitjans de comunicació a la promoció turística.

Empreses derivades (spin-off   ) i unitats d’innovació
Universitat Pompeu Fabra
La Unitat d’Innovació-UPF Business Shuttle Voctro Labs (2011) és una empresa dedicada a la comercialització
de tecnologies de processament de veu, principalment adreçades a la indústria de l’entreteniment (produccions
cinematogràfiques, videojocs i música).
L’equip de Reactable (2009) desenvolupa tecnologies i productes d’interacció destinats a l’oci, el foment de la
creativitat i la transmissió de la cultura i del coneixement a partir de la creació musical.
Barcelona Music & Audio Technologies (2006) ofereix solucions que es dirigeixen a cada un dels sectors de la
indústria de la música i de l’entreteniment digital: des d’estudis de producció musical o companyies de distribució
de continguts digitals, fins a societats d’autor o fabricants de reproductors d’MP3 de nova generació.
Altres iniciatives empresarials de la UPF
L’equip d’A Crowd of Monsters desenvolupa videojocs, i fa un èmfasi especial en l’impacte visual i en l’aprofitament
de la propietat inteŀlectual.
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Parcs de recerca que impulsen l’activitat emprenedora
Universitat Autònoma de Barcelona
PRUAB
El Parc de Recerca UAB és una fundació sense ànim de lucre creada l’any 2007 per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). Pretén ser una eina eficaç de transferència de coneixements i de tecnologia, capaç de comunicar-se
i respondre a les necessitats del personal investigador, emprenedor i de les empreses.
La seva missió és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus membres,
promoure l’activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses basades en la recerca i, en general,
facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial i la societat.
El Parc de Recerca UAB participa en diversos projectes europeus i internacionals finançats a través de convocatòries
competitives.
No hi destaca cap projecte del camp de la cultura, ni en el marc de projectes europeus de l’Horitzó 2020 ni en el
setè programa marc, tampoc en els programes de cooperació interregional ni en els projectes d’assistència tècnica
a la cooperació internacional en innovació.
CIEU
El Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
(CIEU) sorgeix amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor i d’innovació entre els membres de la comunitat
universitària en general i, en particular, de la EUTDH. Actualment, la CIEU ofereix els seus serveis especialment a les
escoles de la Fundació UAB (EPSI, ESAGED i EUTDH).

La Salle Technova
La Salle Technova Barcelona integra grups de recerca universitaris, departaments d’innovació, empreses de nova
creació i altres entitats per tal de generar les màximes sinergies entre aquests grups. Es promouen les empreses de
base tecnològica que es caracteritzen per un alt component d’innovació. A més a més, el parc ofereix un seguiment
de l’emprenedoria des de les etapes inicials o de creixement fins a la consolidació.

Participació de les universitats en projectes europeus
Universitat de Barcelona. GameBiz
La UB té el centre adscrit ENTI, que participa en el projecte europeu GameBiz, un pla entre diversos països, membres
de la Unió Europea, per promocionar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria en tots els àmbits de l’educació i
l’aprenentatge.
El model GameBiz vol instaurar incubadores de negocis als entorns universitaris i d’estudis superiors, per tal de
conrear l’emprenedoria abans que els estudiants acabin les seves formacions.
Segons la previsió d’aquest projecte, en finalitzar el seu calendari, com a mínim hauran nascut 8 noves empreses, si
s’aconsegueix menar cap a l’èxit aquesta coŀlaboració interseccional.
L’escola participa en l’esdeveniment anual BizBarcelona, concebut com a plataforma global per acollir les diferents
cites anuals consolidades de l’emprenedoria i la innovació: actes destinats a promoure la cultura emprenedora,
assessorament i serveis al coŀlectiu d’emprenedors, vies de finançament, etc.
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Plataformes per a l’emprenedoria
Universitat Autònoma de Barcelona. TIC Laude
Plataforma de joves emprenedors universitaris europeus adreçada als estudiants de qualsevol grau i a exalumnes
de la UAB. Facilita formació gratuïta a tots els emprenedors del campus que volen posar en marxa una idea creativa.

Incubadores de projectes
Universitat Pompeu Fabra
La Incubadora
És una plataforma dissenyada per acollir nous projectes empresarials, que ofereix una infraestructura moderna Plug
& Play i un portafolis de serveis de valor afegit per ajudar a convertir els projectes en empreses consolidades i competitives. S’adreça a emprenedors i emprenedores amb projectes empresarials innovadors i/o de base tecnològica
que vulguin enfortir i accelerar el seu creixement durant els 3 anys d’estada a la Incubadora.
La Preincubadora
Programa de localització i acompanyament de projectes d’emprenedoria universitària provinents del TecnoCampus.

Tallers i conferències
EINA
«Joves amb idees». A través d’aquesta iniciativa, l’EINA Espai Empresarial, amb el suport de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament del Vendrell, organitza els «Seminaris i tallers de generació d’idees i creació d’empreses» i dinamitza el
concurs d’idees de negoci.

Viver d’empreses
EINA
El Viver d’Empreses és un espai destinat a la ubicació temporal de petites empreses amb zones d’utilització conjunta
(sales de reunions, sala de recursos, etc.). Té com a objectiu facilitar les condicions d’arrencada i consolidació de
projectes empresarials a través de l’oferta d’un espai físic adequat a les necessitats de les petites empreses.
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Què fan els espais no docents per a l’emprenedoria
ALTRES: FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ
La formació professional per a l’ocupació ha experimentat, els darrers anys, un canvi d’enfocament en favor de
l’educació emprenedora centrada en la creació d’empreses i l’autoocupació. Depèn del Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social i s’emmarca en l’estratègia espanyola d’ocupació 2012-2014 (EEE), que defineix els referents per
a les actuacions en matèria de polítiques actives d’ocupació (PAO).

SOC
Sobre la base de l’EEE, el SOC desenvolupa el Pla General d’Ocupació de Catalunya - Estratègia Catalana per a
l’Ocupació 2012-2020 i articula un conjunt d’accions que preveuen totes les fases del procés de creació d’empreses en coŀlaboració amb la xarxa ocupacional integrada pels ens locals, les oficines d’ocupació i els centres
d’innovació i de formació professional.

BARCELONA ACTIVA
Barcelona Activa, integrada en la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, és l’organització responsable d’impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, dissenyant i executant polítiques d’ocupació per a tota la
ciutadania i afavorint el desenvolupament d’una economia diversificada i de proximitat.
Des de fa gairebé 30 anys, impulsa l’activitat econòmica de Barcelona i el seu àmbit d’influència donant suport
a les polítiques d’ocupació, a la iniciativa emprenedora i a les empreses, alhora que promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics en clau de proximitat al territori.
Entre els seus objectius hi ha la creació d’ocupació, amb la recuperació del pes i la centralitat de les polítiques
d’ocupació, així com la contribució en la recuperació del mercat de treball, dissenyant una estratègia compartida de lluita contra l’atur que impliqui els actors socials de la ciutat i que generi oportunitats d’ocupació de
qualitat, especialment per als coŀlectius més vulnerables.
Entre les seves línies de treball, destaca el servei a l’emprenedoria, per facilitar el futur d’empreses de recent
creació, amb la generació de xarxes de cooperació i contribuint al seu creixement. Promoure el creixement de
noves empreses innovadores és una altra de les principals prioritats que es fixa Barcelona Activa, en sintonia
amb l’estratègia europea d’esdevenir la societat del coneixement més competitiva del món.
Les activitats de Barcelona Activa per al creixement i la consolidació empresarial es basen en els entorns innovadors per a la instaŀlació d’empreses (viver d’empreses i parc tecnològic), el programa de mentors (en què
professionals de reconegut prestigi cedeixen temps per acompanyar en el seu creixement empreses de creació
recent) i els programes de creixement (accions de formació per al creixement empresarial).
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Inserció laboral

3.7

Les accions d’inserció laboral representen, conjuntament amb les pràctiques, la recerca i l’emprenedoria, la
manera mitjançant la qual el sistema educatiu interacciona amb el món professional. Com es veurà més endavant, en aquesta situació, les administracions i els agents de proximitat assumeixen un protagonisme important.
Entenent el sistema educatiu com un sistema situat en l’epicentre d’un ecosistema més complex i divers, els
canals i serveis d’inserció laboral poden ser la baula d’una interacció que permeti actualitzar la relació entre
empresa i formació.
En aquest apartat, es parteix de la responsabilitat dels centres i les institucions educatius per oferir uns ensenyaments professionals que harmonitzin la formació amb la realitat productiva del context laboral.
A continuació, es fa referència a dues iniciatives per tal de prendre el pols a la inserció laboral de les persones
titulades (els estudis sobre la formació professional del Departament d’Ensenyament i les cambres de comerç)
i a una publicació de l’AQU de l’any 2015 sobre ocupadors i ocupadores (amb diagnosi i propostes de millora
que es recullen, per àmbits i de manera relacionada, en una taula).
També s’assenyalen els òrgans i agents responsables de fomentar aquesta relació entre el món educatiu i el
laboral, dins del sistema educatiu (Departament d’Ensenyament i universitats, responsables —s’indica— de
fomentar les pràctiques de l’alumnat i la coŀlaboració entre centres educatius i empreses) i fora (Departament
d’Empresa i Ocupació-SOC, Direcció General de Joventut, polítiques municipals). Finalment, pel que fa a les
accions d’inserció laboral, també se’n posen exemples des de dins del sector artístic professional (convocatòries, concursos, premis, activitats dels centres cívics) i des de dins del sistema educatiu (borses de treball, clubs
d’exalumnes i centres d’inserció laboral en relació amb els ensenyaments artístics com el de l’Escola Massana).
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La inserció laboral dels titulats dels ensenyaments artístics
del sistema educatiu català
Cada vegada més, la societat del coneixement exigeix més sabers i competències al coŀlectiu de treballadors.
Una de les responsabilitats dels centres i les institucions educatius és proveir l’alumnat de coneixements i competències necessaris per accedir al mercat laboral. En aquest sentit, dins del sistema educatiu, trobem alguns
ensenyaments que tenen un caràcter més professional que d’altres, com per exemple la formació professional,
els cicles formatius d’arts plàstiques i disseny o els ensenyaments de grau professional de música i dansa.
No obstant això, encara que en alguns ensenyaments com són els universitaris, la principal mena de coneixement aportada és teòrica, també tenen la responsabilitat d’introduir en els seus currículums i plans d’estudi
formació pràctica i competències rellevants per al mercat laboral.
En aquest context, els centres i les institucions educatius i les organitzacions han de treballar conjuntament per
tal d’assegurar una bona integració entre les competències que aprèn l’alumnat i les que s’utilitzen en el lloc
laboral. Així mateix, aquesta coŀlaboració és bàsica per assegurar que els continguts aportats es despleguen i es
complementen en el mercat laboral.
Per tant, cal esmentar la divisió de responsabilitats d’aquests agents en relació amb la inserció laboral dels
titulats.
Per un costat, els centres i les institucions educatius formen alumnat en coneixements i competències diversos,
és a dir, generals, transversals, teòrics i pràctics, l’aplicació dels quals hauria d’encaixar en relació amb les ocupacions i les activitats realitzades en el context laboral.
Per l’altre costat, les organitzacions han de complementar les competències i els coneixements adquirits possibilitant la seva aplicació pràctica amb relació al món laboral i la formació específica del sector de l’empresa o
institució.
Finalment, cal fer una referència als estudis sobre inserció laboral del cos de titulats dels ensenyaments del
sistema educatiu català. Entre aquests estudis existeixen, per una banda, els relacionats amb els ensenyaments
de formació professional publicats anualment pel Departament d’Ensenyament i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, els quals presenten les dades de la inserció laboral i
la continuïtat formativa corresponents a les persones graduades durant l’any anterior en formació professional,
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i ensenyaments artístics superiors, entre d’altres.
La producció de coneixement entorn de la inserció laboral. Les aportacions de l’AQU en el marc de
l’educació superior a Catalunya
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU Catalunya) és pionera en l’àmbit europeu
en els estudis d’inserció laboral. Amb més de 80.000 registres, Catalunya disposa d’una de les bases de dades
més completa i representativa d’Europa sobre la transició al mercat laboral de la seva població graduada universitària. Després de quatre enquestes d’inserció laboral (realitzades els anys 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) i
més d’una desena d’investigacions dutes a terme per diferents grups de les universitats catalanes, el cos del
coneixement generat comença a ser considerable. Ja s’està preparant la propera enquesta per al 2017.
Al 2014, AQU Catalunya va finalitzar la cinquena enquesta d’Inserció laboral a la població graduada de les universitats catalanes. L’estudi analitza la inserció laboral de 17.337 graduats de les antigues titulacions de cicles
(llicenciatures, diplomatures, etc.). Actualment, Catalunya disposa de la base de dades d’inserció laboral més
representativa d’Europa. Cal destacar, com a conclusió general, que malgrat la situació de crisi econòmica el
Sistema Universitari Català segueix sent un motor d’ocupabilitat diferencial (*).
Una altra activitat d’AQU Catalunya en relació a la inserció laboral de qui té titulació universitària ha estat el
projecte Ocupadors (**). Amb la intenció de millorar l’ocupabilitat dels graduats del Sistema Universitari Català
(SUC), AQU Catalunya va iniciar el projecte l’any 2014 amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. L’objectiu
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del projecte és recollir i analitzar l’opinió d’ocupadors i professionals de les diferents branques d’activitat sobre les competències i la qualitat de la població graduada recentment a Catalunya. La perspectiva dels ocupadors complementa la dels graduats universitaris, recollida en els estudis d’inserció laboral.
Els principals resultats de l’estudi Ocupadors 2014 on, després de fer una diagnosi, es presenten propostes de millora, es recullen en la publicació Ocupabilitat i competències dels graduats recents: l’opinió d’empreses i institucions, publicada per AQU Catalunya l’any 2015.
A continuació, es presenta la relació entre la diagnosi i les propostes de millora associades a cada àmbit.

Promoure i facilitar la contractació per part d’aquesta mena
d’organitzacions.
Les organitzacions que contracten més graduats són:
grans empreses i institucions,

Fomentar l’emprenedoria d’empreses amb alt valor afegit.

amb més del 60 % dels treballadors universitaris
i innovadores

Promoure el contacte entre graduats i organitzacions d’aquesta mena (fòrums d’empreses, pràctiques en empreses…).

Dificultat de l’empresa o institució per contractar persones
graduades en un àmbit concret per manca de soŀlicitants amb
les competències necessàries.

Diferències en la importància de la competència en idiomes
segons la dimensió de l’organització i la branca d’activitat.

Marge de millora en les competències de resolució de problemes i formació pràctica.

Formació a l’empresa o institució per suplir mancances de la
formació universitària.

Informació imperfecta i manca de coordinació entre els diferents actors.

Establir vincles entre les borses de treball de les universitats
i les empreses amb dificultat de contractació de titulacions
concretes.

Difondre el marc de qualificacions de les persones graduades.

Valorar la millora de la formació en idiomes en les titulacions
en què el mercat de treball consideri més important aquesta
competència.

Introduir al pla d’estudis pràctiques obligatòries en empreses.

Incloure ocupadors en l’elaboració dels plans d’estudis.

Promoure un sistema de coordinació de la informació i les
dades per emprendre accions conjuntes per millorar l’ocupabilitat de graduats i graduades recents.
DIAGNOSI

PROPOSTES DE MILLORA

(*) Les conclusions de l’estudi Universitat i treball a Catalunya 2014 de l’AQU es poden consultar a: www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
(**) Més informació sobre el Projecte Ocupadors: www.aqu.cat/estudis/ocupadors/index.html#.WDcpX2ThAmU
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Agents / òrgans vinculats a la inserció laboral del cos de titulats
dels ensenyaments artístics del sistema educatiu català
És responsabilitat del Departament d’Ensenyament i de les mateixes universitats fomentar les pràctiques de
l’alumnat i promoure la coŀlaboració entre els centres i les empreses com a elements necessaris per garantir
l’adequació de la formació a la realitat productiva del context laboral.
Així mateix, és el Departament d’Empresa i Ocupació l’òrgan que administra la política en relació amb la indústria, innovació, internacionalització de l’empresa catalana, intermediació laboral i ocupació, i formació ocupacional i contínua. Mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’ordenen, es planifiquen, es programen
i s’executen les accions ocupacionals que deriven de les polítiques actives d’ocupació. També es gestionen els
programes de formació professional ocupacional i contínua i es coordina la formació professional reglada.
També la Direcció General de Joventut participa activament en la inserció laboral, ja que és l’organisme encarregat de definir, organitzar i impulsar les polítiques de joventut de la Generalitat. Entre les seves prioritats, destaquen les polítiques d’emancipació juvenil, centrades en els eixos d’habitatge, treball i educació. Mitjançant
l’Agència Catalana de Joventut, presta serveis a la joventut, executa programes d’interès per a la joventut i
gestiona els serveis que l’Administració de la Generalitat desplega en aquesta matèria. Alguns dels exemples en
relació amb les accions d’inserció laboral des de fora del sistema educatiu que presentem més endavant són
propostes vinculades a aquests òrgans.
D’altra banda, en el marc municipal, existeixen agents vinculats a la inserció laboral que desenvolupen tasques i
polítiques d’ocupació per a l’accés al mercat de treball. A continuació, es presenta una selecció dels òrgans més
destacats.
Barcelona Activa
Impulsa l’activitat econòmica de Barcelona i el seu àmbit d’influència, donant suport a les polítiques d’ocupació,
a la iniciativa emprenedora i a les empreses, alhora que promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics en clau de proximitat al territori.
Fundació BCN Formació Professional
La seva missió és participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat, a partir del foment de la relació
entre la formació professional de la ciutat i l’entorn productiu de l’àrea metropolitana, potenciant una formació
professional adequada i compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món del
treball i la plena integració del coŀlectiu d’estudiants, mitjançant la realització i gestió de projectes, i l’execució
d’accions específiques adreçades a les empreses i centres de formació.
Servei Municipal d’Ocupació de Girona
Adreçat a la promoció de la inserció laboral, ofereix una atenció integral a les persones i a les empreses en matèria d’ocupació i de formació, i actua com a agent intermediari en el mercat de treball atenent personalment les
demandes de les persones en situació d’atur.
Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (Lleida)
Té per missió la millora de l’ocupabilitat de les persones i de les empreses. L’àmbit territorial d’actuació és la
ciutat de Lleida i el seu entorn d’influència socioeconòmica promovent, en aquest entorn, la signatura d’acords
i convenis amb les entitats locals i administracions corresponents.
Servei Municipal d’Ocupació de Tarragona
Treballa per oferir a la ciutadania la formació necessària per millorar la seva situació laboral, facilitar-ne la inserció
o bé augmentar el seu perfil professional. A tal efecte, es treballa per dur a terme el màxim nombre de projectes,
ja siguin programes de formació-treball, formació, assessorament, transició escola-treball, etc.
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Accions d’inserció laboral des dels òrgans vinculats
als sectors artístics professionals
Els diferents sectors artístics professionals, a través de diversos òrgans, organitzen periòdicament convocatòries,
concursos, beques i premis destinats a joves estudiants que cursen estudis vinculats als ensenyaments artístics.
Mitjançant aquestes propostes, l’alumnat desenvolupa tasques relacionades amb el context laboral i posa en
pràctica competències i coneixements adquirits durant la seva formació. Aquestes propostes es poden entendre com una via possible d’inserció laboral.
En aquest sentit, cal destacar el paper dels centres cívics com a espais que ofereixen la possibilitat de generar
ponts entre el món acadèmic i el context laboral, a través de l’oferta de convocatòries amb relació a la programació d’exposicions, espectacles musicals i escènics, o també en relació amb l’oferta d’espais com sales o bucs
d’assaig. Alguns exemples són el Centre Cívic Can Felipa (mitjançant els seus programes d’arts visuals i escèniques), el Centre Cívic del Parc-Sandaru (a partir dels seus programes de suport a la música, les arts escèniques i
la creació audiovisual), entre d’altres.
A continuació, es presenta una selecció d’alguns exemples actuals de convocatòries, concursos, beques i premis segons els diferents sectors artístics professionals:
Arts visuals i disseny
Sala d’Art Jove (Barcelona):
Convocatòria Art Jove per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove de la Generalitat de
Catalunya al llarg de l’any 2016. Es diferencien dos apartats: Premis Art Jove per a la Producció / Beques
Art Jove per a la Mediació.
Sant Andreu Contemporani (Barcelona):
Convocatòria del concurs d’arts visuals Premi Miquel Casablancas 2016. Modalitats: obra, projecte, publicació i comunicació gràfica.
Centre d’Art Lo Pati (Amposta):
Convocatòria PIPA2015. Projectes d’intervenció pedagògica i artística.
Música
Sona9:
Concurs de maquetes Sona9. 15a edició (2015).
Sala Apolo (Barcelona):
Ca l’Apolo. Centre de suport a les bandes emergents. Disposarà de bucs d’assaigs oberts a tothom i d’un
estudi no professional que es posarà al servei d’un grup reduït de bandes. Previst per a final de 2016.
Arts escèniques
Nau Ivanow i Sala Atrium (Barcelona):
Beca Cicle de creació escènica DespertaLab. 2a edició (2016).
Un exemple a part són les beques CJ Connecta’t 2015, una proposta de l’entitat CaixaBank, en coŀlaboració amb
l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Consisteix en diverses beques, algunes de les
quals estan vinculades als ensenyaments artístics com ara el disseny gràfic, la fotografia, la iŀlustració i el còmic,
o el disseny tèxtil. A més a més d’una dotació econòmica, el beneficiari té la possibilitat d’accedir al món laboral
com a becari i desenvolupar les competències i els coneixements adquirits durant l’etapa formativa.
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Accions d’inserció laboral des dels centres i les institucions
educatius que imparteixen ensenyaments artístics
del sistema educatiu català
De manera generalitzada, s’observa en els centres i les institucions educatius l’aparició de diverses accions que
encaminen l’alumnat cap a la inserció laboral sota la forma de borsa de treball, club d’exalumnes (coneguts com
Alumni) i les iniciatives pròpies dels centres en la creació de concursos i premis. Passem a descriure aquestes
iniciatives del sistema educatiu:
La borsa de treball consisteix en una plataforma que integra en un mateix entorn les ofertes de treball del
mercat laboral i la base de dades dels currículums i perfils de l’alumnat que hi vol accedir. Sovint s’adreça a
estudiants que estan cursant els darrers cursos i a joves acabats de titular. El portal web és la forma que pren la
plataforma, on es publica l’oferta de les empreses i els perfils professionals o les competències requerides per
desenvolupar una feina concreta en una empresa determinada. Així mateix, les empreses i institucions poden
cercar candidats i introduir ofertes de feina a la plataforma de la borsa de treball, prèvia valoració per part del
centre o la institució. Normalment, la borsa de treball exclou les pràctiques acadèmiques que gestionen directament els centres i les institucions educatius.
Les plataformes Alumni funcionen com un servei de xarxa de contactes i relació professional a través de la
comunitat generada per les associacions d’exalumnes vinculats al centre o institució educatius. Aquestes plataformes posen en contacte exalumnes amb les mateixes inquietuds laborals, sectorials o funcionals. En l’àmbit
internacional, són un punt de trobada i acollida d’exalumnes que resideixen en una mateixa ciutat. Els clubs
tipus Alumni pretenen estimular el sentiment de pertinença al centre o a la institució educativa.
Les iniciatives pròpies dels centres i les institucions educatius en la creació de concursos i premis per la posada
en valor del treball creatiu de l’alumnat sovint són desenvolupades per les escoles d’art i els centres d’ensenyaments artístics superiors. Aquestes iniciatives ofereixen la possibilitat de posar en pràctica, en un context proper
al mercat laboral, els coneixements i les competències adquirits durant els anys de formació acadèmica. Un dels
exemples més freqüents és la programació i organització d’exposicions, ja sigui en alguns espais del centre en
qüestió o en altres espais relacionats amb els sectors artístics professionals.
Entre la diversitat d’exemples de centres i accions d’inserció laboral en relació amb els ensenyaments artístics,
cal destacar el cas de l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny. A més a més de l’oferta de pràctiques, la borsa de
treball, els acords de coŀlaboració entre empreses o institucions i les diferents tipologies de concursos, desenvolupa un taller de postgrau anomenat Off Massana.
Aquest taller de postgrau té el seu origen en la voluntat del centre de facilitar un pont entre la vida acadèmica i
el futur professional de l’alumnat. En aquest sentit, els seus objectius són el desenvolupament de projectes individuals i/o coŀlectius, la recerca i la reflexió teòrica en un espai comú, la consolidació de les habilitats pròpies,…
Tot això, per tal d’afavorir el trànsit entre els estudis i el món laboral, un espai de transició obert a l’alumnat que
estigui realitzant el projecte final d’estudis o que hagi acabat el cicle formatiu o el grau universitari. Es considera
un seminari professional i incorpora un seguiment tutoritzat de l’alumnat, així com una exposició final.
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Relacions entre la definició de les titulacions dels ensenyaments
i el mercat laboral
En primer lloc, pel que fa a la definició de les titulacions dels ensenyaments, cal parlar de l’existència de diferents
sistemes que articulen vincles amb el mercat laboral. En aquest sentit, hi ha uns ensenyaments en què la relació
és més estreta que en d’altres, ja que tenen un caràcter professional destacat. Entre aquests ensenyaments es
troben els de formació professional i els que estan situats sota el marc de l’educació superior.
En segon lloc, cal considerar que aquests sistemes són resultat de recomanacions europees preocupades per la
construcció d’un espai comú en relació amb els sistemes educatius nacionals dels diferents estats.
Per un costat, l’any 2008, el Parlament Europeu va suggerir l’establiment del Marc Europeu de Qualificacions per
a l’Aprenentatge Permanent, amb l’objectiu de crear un espai comú de referència que serveixi de mecanisme
de conversa per als diferents sistemes educatius i nivells de qualificació amb relació a diversos ensenyaments,
sobretot pel que fa a la formació professional.
La proposta catalana en relació amb el Marc Europeu de Qualificacions és el Catàleg de Qualificacions Professionals i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
Per l’altre costat, anteriorment, l’any 2005, els ministres europeus van proposar el Marc de Qualificacions de
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). En aquest cas, es recomana el desenvolupament de marcs de qualificacions nacionals dels estats, és a dir, instruments vàlids per a la comparabilitat i transparència dins de l’EEES i
per facilitar la mobilitat d’estudiants dins de cada sistema d’ensenyament superior i en el marc de l’EEES.
El Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) és la proposta de l’Estat espanyol per
adaptar al Marc Europeu els nivells de qualificació dels ensenyaments vinculats a l’educació superior.
Finalment, altres aspectes importants que cal considerar en relació amb els vincles de les titulacions dels ensenyaments amb el mercat laboral són, d’una banda, la proposta i l’establiment de títols no oficials o no reglats i,
de l’altra, el sistema relacionat amb la recerca universitària i el perfil investigador.
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Resum valoratiu i apunts per al debat
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En aquest conjunt de valoracions, es presenten unes línies bàsiques d’anàlisi encaminades a traçar possibles
vectors de confluència i debat a l’entorn de l’ecosistema dels ensenyaments artístics professionals reglats i, per
extensió, dels no reglats.
Per a l’elaboració d’aquestes valoracions, s’han pres com a punt de partida les diverses cartografies que conformen aquest document. També s’han considerat els diferents posicionaments expressats, tant en les entrevistes
dutes a terme durant el procés de treball com en els continguts que es recullen en les publicacions consignades
en l’apartat 3.2, moltes de les quals són fruit de processos participatius en què agents professionals del món
educatiu, artístic i cultural fan palès el seu punt de vista sobre els ensenyaments artístics professionals durant
els darrers anys.
Com a marc de referència, tal com s’indica en l’inici d’aquest informe, s’assenyala el concepte d’ecosistema, per
tal com els ensenyaments artístics professionals s’entenen com una comunitat oberta més o menys interrelacionada i articulada, en la qual es vinculen les diferents vessants del sistema educatiu i on es preveu un grau de
permeabilitat amb el context professional i social en el qual s’inscriuen.
El punt de vista emprat en el present apartat de valoracions prioritza aquesta noció d’ecosistema com a model
d’anàlisi en un treball com aquest d’aproximació cartogràfica a la realitat dels ensenyaments artístics professionals a Catalunya.
Per aquesta raó, malgrat que en aquestes valoracions es reflecteixen les aportacions específiques recollides en
l’apartat 3.2, s’ha preferit un enfocament transversal en lloc de posar en relleu aspectes i demandes d’un àmbit
professional, disciplinari o d’un nivell educatiu en concret, aspectes i demandes que, d’altra banda, es poden
consultar en l’apartat «Dins del sistema. La visió dels sectors professionals a través dels seus documents». A
l’hora de fer les valoracions, en canvi, s’ha cercat facilitar una aproximació que pugui interpeŀlar, des d’un lloc
comú, tots els agents que conformen una realitat que, per la seva condició complexa i heterogènia, afavoreix la
producció de narratives dispars i poc connectades entre si.
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Valoracions
Sobre el sistema i ecosistema dels ensenyaments artístics
Visió molt parcial dels sectors artístics envers la formació. Cada àmbit/sector té una cultura pròpia, interessos, expectatives particulars i uns contextos professionals singulars. Això fa que manqui l’impuls de generar marcs formatius
interdisciplinaris i potenciar la complementarietat entre àmbits o nivells educatius.
Els marcs administratius que regeixen les competències en ensenyaments artístics són diversos: Departaments d’Ensenyament, Empresa i Coneixement, Cultura i Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Les cultures
i els objectius de la seva gestió són diversos i les articulacions, millorables i, probablement, amb un potencial de sinergies i
confluències que no ha estat explorat en tota la seva capacitat.
El diàleg entre els contextos professionals i els àmbits formatius i acadèmics no respon a una política d’interacció
sistematitzada que inclogui tots els agents amb possibles responsabilitats i competències, sinó a iniciatives singulars que
depenen de la insistència o perseverança amb les quals cada sector professional i/o Administració s’implica en els aspectes
formatius relacionats amb cada àmbit disciplinari específic.
Les diferències entre els múltiples actors que constitueixen l’ecosistema d’ensenyaments artístics i la dificultat per situar-ne les seves problemàtiques específiques, en relació amb una visió de conjunt dels ensenyaments artístics professionals,
dificulten el fet de crear espais en comú, i limiten el potencial en la professionalització i en el reconeixement, tant
laboral com social.
Com es pot veure en l’apartat «El marc europeu i l’articulació d’un nou context relacional», la dimensió europea afecta i
defineix el marc educatiu català, però no només. També incideix en la mobilitat d’estudiants, professorat i investigadors el
sistema de definició de les qualificacions professionals i comptabilitats, etc. En darrer terme, aquestes directrius responen a
una visió del model productiu cap al qual es vol encaminar la Comunitat Europea, model que es gestiona a partir dels criteris
aplicats a la distribució de recursos destinats a la recerca i a la innovació; a la relació entre universitats, empreses i mercat,
alhora que imposa unes condicions i línies de treball que han de complir no només els equipaments universitaris i de recerca,
sinó que també s’han de desplegar en el marc de les polítiques industrials i econòmiques de la Generalitat de Catalunya, si
vol optar a fons com, per exemple, els FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).
Europa vol articular la seva capacitat productiva a partir de l’especialització regional i aquesta realitat que s’està imposant
convida a qüestionar les escales de treball del sistema educatiu, en general, i dels ensenyaments artístics, en particular,
cosa que defineix la seva posició en diàleg amb aquest nou escenari i on potser caldria treballar des d’una lògica d’aliances i
una visió més ecosistèmica.
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Sobre l’oferta formativa
Les sortides professionals relacionades amb les arts s’han diversificat, però la formació contínua es centra, majoritàriament, al voltant de la figura del creador. Caldria projectar en l’imaginari social l’atenció a l’emergència i rellevància
d’altres perfils, com el de tècnic, gestor, investigador, comunicador, crític, pedagog, agent turístic i d’altres. S’han generat
moltes hibridacions que cal tenir en compte i potenciar una visió molt més inclusiva, oberta i d’acord amb el futur laboral dels
professionals de l’àmbit artístic. Alhora, potser caldria fer un seguiment adequat de com la diversificació incideix en el sistema
formatiu i com això es recull en els canals d’informació que es posen a disposició dels futurs estudiants.
L’oferta cada cop més diversificada de màsters no oficials no respon tant a la voluntat d’adaptar-se a la demanda
de formació professional com a la necessitat de les universitats i de les escoles universitàries d’obtenir ingressos.
Darrere la idea de diversificar l’oferta educativa, existeix una lògica mercantil sobre la qual es tenen pocs mecanismes d’avaluació. Es genera una certa confusió entre els títols oficials i els no oficials o no reglats. La informació que arriba a l’alumnat
podria ser més precisa en relació amb els diferents contextos de progressió professional que implica cada oferta. Caldria
trobar un mecanisme per tal que l’oferta acadèmica respongués a uns criteris de política educativa i formativa a escala global.
Els mecanismes de coŀlaboració entre administracions educatives i sectors professionals que han de facilitar la sintonia
entre l’oferta educativa i el context professional són difícils d’articular. Algunes de les demandes sobre l’oferta formativa
proposada des d’alguns sectors específics s’han fet realitat, amb el temps i la implicació de cada sector en concret, però, per
motius diversos, en altres casos aquestes demandes no s’han convertit en titulacions. A vegades són els àmbits professionals
mateixos els que no estan prou organitzats o no veuen com una prioritat el tema de la formació.
Els currículums, les infraestructures i les metodologies de treball de les institucions educatives no donen cabuda ni estan preparats per potenciar interaccions que afavoreixin el treball multidisciplinari entre nivells educatius, àmbits disciplinaris
i perfils formatius.
Les infraestructures formatives / educatives i els formats d’ensenyament han d’intensificar el treball per incorporar en
els seus currículums i en les metodologies de treball els canvis necessaris que permetin preparar l’alumnat per a les noves
formes d’organització del treball. La realitat és que en molts dels contextos professionals en què el coŀlectiu d’estudiants
desenvoluparà la seva vida laboral les tasques es realitzen en un marc de cooperació, tant perquè els projectes es duran a
terme des d’estructures de treball en xarxa (on es posen en relació treballadors autònoms, empreses, entitats i institucions),
com perquè l’acompliment d’aquestes tasques laborals es realitza en equips en els quals s’involucren perfils professionals
diversos que es complementen. Si bé és cert que dins del sistema educatiu relacionat amb els ensenyaments artístics s’incorporen situacions de treball en xarxa o en algunes assignatures es treballa en petits grups, aquestes pràctiques són més fruit
d’iniciatives individuals que no pas de marcs educatius institucionalitzats.
La formació contínua és una demanda dels sectors que podria millorar l’encaix institucional o suport de les administracions. És una competència que pot ser assumida per diverses administracions o des de diverses escales (estatal, autonòmica
o municipal), i que es considera clau per a molts dels sectors artístics professionals, tot i que encara no ha donat peu a cap
política específica en aquesta direcció.

Sobre l’estudiant
La multiplicació de canals d’informació i la diversitat d’institucions que en són responsables no milloren l’accessibilitat a
la informació ni garanteixen que l’alumnat pugui prendre les decisions pertinents amb ple coneixement de causa pel que fa
a l’oferta educativa, els possibles itineraris acadèmics, la diversitat de perfils professionals i les seves correspondències amb
el món laboral. Tampoc existeix cap mecanisme d’avaluació que ofereixi al cos d’estudiants informació sobre la qualitat de
l’oferta educativa i els centres on s’imparteix.
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Sobre la recerca
L’àmbit de la recerca està condicionat per un conjunt de reptes i problemàtiques de diferent ordre:
Es troben a faltar polítiques de recerca i d’investigació artística comunes que estiguin articulades des de la perspectiva
específica dels ensenyaments artístics i en les quals es plantegi un marc compartit d’interessos i prioritats que facilitin, per
exemple, donar resposta als nous reptes de l’economia del coneixement.
Falta una acció comuna entorn del camp de la recerca associada específicament als ensenyaments artístics i que sigui
respectuosa amb les diferents maneres d’entendre els processos d’investigació, que articuli l’especificitat de la recerca acadèmica, la recerca aplicada i la investigació artística, de manera que es generin sinergies més enllà de l’àmbit del departament
o del context docent.
Per la idiosincràsia particular dels ensenyaments artístics professionals, la cultura de l’experimentació, la investigació i la recerca no hauria de quedar sobretot tant circumscrita en l’àmbit acadèmic universitari, sinó que caldria promoure mecanismes o
infraestructures per activar un suport i un reconeixement de les pràctiques de recerca en tots els àmbits educatius.
La diversitat d’especialitats disciplinàries dificulta la generació de polítiques transversals entorn de la recerca i redueix l’oportunitat d’introduir noves estratègies de treball en què s’interrelacionin diferents sabers i maneres de fer, amb la
conseqüent pèrdua de potencial experimentador i innovador que això comporta.
La creixent importància del marc europeu com a àmbit de governança de referència i lloc des del qual es fixen objectius
de recerca, fonts de finançament, criteris de distribució de recursos, així com els procediments i requisits de soŀlicitud, comporta un nou escenari i activa mecanismes d’adaptació a aquest. L’accés a les fonts de finançament per a la recerca demana
una capacitat d’interlocució forta que la fragmentació i marginalitat dels ensenyaments artístics professionals respecte de
les administracions o institucions eductives i universitàries no facilita.
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Propostes
LÍNIES DE TREBALL
En relació amb el vincle entre l’àmbit formatiu i el professional
Incentivar i millorar els mecanismes de relació entre el món professional i el món de la formació/educació. Impulsar una
posició de clara coresponsabilitat a l’entorn de la formació professional i implicar des de les administracions educatives fins a
les empreses, passant pels sectors específics. Caldria obrir interaccions més compromeses i amb propostes imaginatives per
a la construcció de nous marcs de coŀlaboració.
Fomentar més polítiques conjuntes entre administracions, teixit empresarial i sectors artístics que millorin el marc actual per
a les pràctiques d’inserció laboral, l’emprenedoria i la creació d’empreses. Seguir potenciant la creació d’entorns de treball
i suport a les pràctiques, iniciatives a l’emprenedoria que fomentin la interacció entre perfils i nivells formatius (FP, graus,
doctorats, etc.), en què es potenciï el treball en xarxa i en equip.

En relació amb l’oferta formativa
L’oferta educativa hauria de ser fruit d’una agregació de propostes estudiada i planificada. La suma d’oportunitats conforma
l’ecosistema/sistema d’ensenyaments artístics, i aquest hauria d’estar dotat d’instruments per a l’avaluació conjunta, la
reflexió i la planificació, d’acord amb les futures necessitats professionals de la societat i dels sectors i la indústria culturals.

En relació amb la comunitat d’estudiants
Cal millorar el sistema d’informació adreçada a l’alumnat, per tal que sigui global, clara i orientada als seus interessos a curt,
mitjà i llarg termini. Garantir una informació comuna a totes les administracions i que aquesta informació arribi a mans dels
diferents agents i de les administracions que estan treballant en la tasca d’assessorament i acompanyament.

En relació amb l’ecosistema i la seva escala de treball
És essencial la millora en tots aquells aspectes que permetin avançar cap a un espai de formació artística comú com a primer
pas per a una estratègia de més coordinació i sinergia entre administracions, sectors i àmbits professionals. Aquest espai
comú es podria treballar com un campus d’ensenyaments artístics o clúster des d’on s’impulsin, alhora, processos de recerca
confluents i una interacció amb l’àmbit professional. Caldria propiciar els vincles adequats entre els diferents nivells educatius
i l’empresa o la iniciativa cultural i desenvolupar una política que tingués per objectiu el reconeixement de l’ecosistema
artístic professional català en el marc europeu, per optar a més fonts de finançament i potenciar-ne el seu posicionament en
el nou marc productiu definit des de la Comunitat Europea, orientada cap a l’«economia del coneixement».
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PROPOSTES D’ACCIÓ
Del debat al treball en coŀlaboració
Millorar els mecanismes de treball i espais de coordinació entre les diferents administracions, els sectors i la societat, amb
l’impuls de nous programes que facilitin la interacció i el treball en xarxa mitjançant acords interdepartamentals i la creació d’un Consell de la Cultura i l’Educació.
Consolidar línies de treball que refermin l’autonomia, la fortalesa i la possibilitat d’acció des del reconeixement de l’especificitat dels ensenyaments artístics, en la direcció del que proposa el projecte de creació de l’Institut Superior de les Arts.
Obrir un debat sobre la necessitat d’obtenir informació al més completa possible sobre el conjunt de l’ecosistema que permeti diferents nivells d’anàlisi per fer-ne l’avaluació.
Vetllar per la implementació de les demandes formatives que es proposen des dels sectors, assegurar-ne la coherència del
conjunt i detectar-ne les mancances.
Propiciar que les propostes acadèmiques siguin d’actualitat i estiguin a l’avantguarda de models internacionals.
Reforçar les aliances amb altres centres formatius d’exceŀlència nacionals i internacionals.
Generar espais de confluència entre artistes professionals de reconeguda trajectòria i els futurs professionals del món artístic
i cultural.

Observatori dels Ensenyaments Artístics
Revisar el catàleg de formacions i tipologies de formació a partir d’un procés, general i participatiu, obert a tots els agents
com a pas previ a la creació d’un Observatori dels Ensenyaments Artístics.
Promoure l’anàlisi d’informació relativa a l’ecosistema formatiu sobre la base d’indicadors que puguin representar criteris a
l’entorn de l’aprenentatge, els continguts curriculars i les necessitats professionals.

Campus dels ensenyaments artístics
Dissenyar un projecte per impulsar marcs d’innovació amb relació a les metodologies d’aprenentatge vinculades amb els
ensenyaments artístics professionals, així com establir noves vies de relació entre les entitats formatives i el món empresarial.
Impulsar un espai coŀlaboratiu que posi en comú el conjunt d’informacions d’interès i les posi a disposició del cos d’estudiants d’ensenyaments artístics de tots els nivells educatius.
Treballar en la idea de constituir una «marca» d’ensenyaments artístics comuna i consensuada entre els distints agents
vinculats.
Estimular el desenvolupament de la professionalització mitjançant la formació a l’estranger, les beques, les pràctiques,
l’emprenedoria i altres vies d’inserció laboral.
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Glossari

Glossaris en relació amb l’estudi sobre els ensenyaments
artístics del sistema educatiu català

SELECCIÓ DE FONTS CONSULTADES PER ELABORAR EL GLOSSARI
Diccionaris terminològics i glossaris
Glossari Terminològic de l’Institut de Qualificacions Professionals
http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/glossari_terminologic/

Glossari del Parlament de Catalunya
http://www.parlament.cat/web/serveis/glossari/index.html

Diccionari terminològic de la Generalitat de Catalunya
http://termcat.cat

Altres fonts
Espai Europeu d’Educació Superior
http://www.eees.es/

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/

Estudiar a Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/

Família i Escola. Generalitat de Catalunya
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/etapes-educatives/

Jove.cat. Educació i Formació
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
http://www.pap.sepie.es/oapee/inicio/informacion.html

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
http://xtec.gencat.cat/
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GLOSSARI EN RELACIÓ AMB ELS ÀMBITS DISCIPLINARIS I CONTINGUTS FORMATIUS
Assignatura
Matèria o grup de matèries que conformen un
programa que ha de ser ensenyat per un/a docent
dins un període de temps determinat i que forma
part d’un pla d’estudis.
Assignatura de lliure elecció
Assignatura, no sempre relacionada amb el pla
d’estudis, que l’alumnat universitari pot cursar per
completar els crèdits requerits, a la universitat on
està matriculat o en una altra universitat o empresa
amb les quals la seva universitat tingui signat algun
programa de coŀlaboració o conveni.
Les assignatures de lliure elecció pertanyen als
plans d’estudis anteriors a 2009.
Assignatura obligatòria
Assignatura establerta lliurement per cada universitat dins d’un pla d’estudis, que l’alumnat té
l’obligació de cursar per tal de completar els crèdits
requerits.
Una assignatura obligatòria d’un pla d’estudis
determinat pot no figurar en el pla d’estudis del
mateix títol d’una altra universitat.
Assignatura optativa
Assignatura establerta lliurement per cada universitat dins d’un pla d’estudis, que l’alumnat té l’opció de cursar per completar els crèdits requerits.
Assignatura troncal
Assignatura del pla d’estudis d’una carrera que
inclou els continguts bàsics d’una titulació oficial
i que l’alumnat ha de cursar obligatòriament per
completar els crèdits requerits.
Les assignatures troncals pertanyen als plans d’estudis anteriors a 2009.
Batxillerat
Títol que acredita que una persona ha superat els
estudis de batxillerat.

Catàleg Modular Integrat de Formació Professional
El Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació
Professional són els referents per a la formació professional inicial, sens perjudici dels altres efectes
que puguin tenir, d’acord amb la normativa vigent.
Crèdit
Unitat didàctica que concreta un aprenentatge,
que és impartida en un nombre d’hores determinat i que serveix per valorar un curs o una assignatura.
Crèdit ECTS
Unitat de valoració del volum de treball total de
l’estudiant, expressat en hores, que inclou tant les
classes teòriques i pràctiques com l’esforç dedicat
a l’estudi, la preparació i la realització d’exàmens.
Currículum
Definició de les línies generals d’un procés educatiu considerant les persones que en són destinatàries, els objectius, els continguts culturals, les
competències que s’han de desenvolupar, l’organització de les activitats educatives, els mètodes
d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.
Cada administració educativa concreta el currículum en un pla d’estudis que es renova cada cert
nombre d’anys.
El crèdit ECTS estructura i organitza els currículums
d’acord amb el Sistema Europeu de Transferència
de Crèdits.
Grau professional
Títol que s’obté amb la superació dels ensenyaments de grau professional de música o dansa.
Grau o graduat (universitari)
Títol universitari que acredita que una persona ha
superat els estudis de grau universitari.
Doctorat
Títol universitari que acredita que una persona ha
superat els estudis de doctorat i la tesi doctoral.
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Matèria
Cadascun dels conjunts de continguts temàtics
sobre un àmbit determinat del coneixement en
què s’estructuren els plans d’estudis dels ensenyaments.
Mòdul
Conjunt de continguts i propostes metodològiques que, des del punt de vista curricular, constitueix una unitat independent d’un programa d’estudis o d’un curs.
Mòdul formatiu
Bloc coherent de formació associat a cadascuna
de les unitats de competència que figuren en la
qualificació i que constitueix la unitat mínima de
formació professional acreditable per establir els
ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols
de formació professional i als certificats de professionalitat.
Mòdul professional
Unitat bàsica d’organització curricular en la formació professional específica.
El mòdul professional equival a àrea curricular o
matèria. Els diferents tipus de mòduls professionals
que integren cada cicle formatiu són: mòduls professionals associats a una determinada unitat de
competència, mòduls professionals transversals,
mòduls de formació en centres de treball i mòduls
de formació i orientació laboral.
Pla d’estudis
Concreció del currículum vigent en un moment
donat en forma d’ordenació general per cursos,
etapes i cicles dels continguts, les assignatures i les
activitats que s’han de desenvolupar.
Qualificació professional
El conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser adquirides
per mitjà de formació modular o altres tipus de formació i per mitjà de l’experiència laboral.
És l’especificació oficial de competència, apropiada
per a la producció i l’ocupació, que acredita la competència a qui la posseeix.

Sistema Europeu de Transferència de Crèdits
Sistema d’equivalències i de reconeixement dels
estudis cursats en universitats dels països de la
Unió Europea que facilita la mobilitat del cos d’estudiants.
La sigla ECTS correspon a la denominació anglesa
European Credit Transfer System. Aquest sistema
es desenvolupa a partir de la Declaració de Bolonya.
Suplement de diploma
Annex incorporat a un títol oficial que proporciona
una descripció de la naturalesa, el nivell, el context,
el contingut i l’estatus dels estudis superats.
El suplement de diploma facilita la transparència
internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions.
Tècnic / Tècnica
Títol que s’obté amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació
professional.
Tècnic/-a d’arts plàstiques i disseny
Títol que s’obté amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny.
Tècnic/-a superior
Títol que s’obté amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior dels ensenyaments de formació professional.
Tècnic/-a superior d’arts plàstiques i disseny
Títol que s’obté amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
Títol acadèmic
Menció acreditada per un document que dóna fe
que una persona ha superat uns estudis determinats dins del sistema d’educació formal.
Títol de formació professional
Document acreditatiu de la competència adquirida mitjançant la formació professional específica,
gestionada per l’administració educativa.
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Títol oficial
Títol acadèmic que les autoritats educatives
homologuen per donar-li validesa administrativa i
professional.
Títol propi
Títol acadèmic expedit per una universitat i només
reconegut per aquesta, que acredita la superació
d’un cicle d’estudis determinat que la universitat
incorpora en la seva oferta acadèmica.
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Títol superior
Títol que s’obté amb la superació dels ensenyaments artístics professionals de l’especialitat corresponent. Està adaptat a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i equival, a tots els efectes, a un
grau universitari.
Unitat de competència
Agrupació de competències que té valor i significat en el treball. Constitueix la unitat mínima de
reconeixement i acreditació per mitjà del procediment de reconeixement de les competències
professionals adquirides per l’experiència laboral.

GLOSSARI

GLOSSARI EN RELACIÓ AMB ELS NIVELLS FORMATIUS
Accés
Possibilitat que una persona es pugui relacionar
amb un entorn, un objecte, un material, una activitat o un procés amb finalitats de participació,
d’aprenentatge o de progrés personal.
Acreditació
Procés orientat a la comprovació dels requisits que
ha de complir una persona, un professional de
l’educació o una institució educativa per aconseguir un reconeixement.
Document que certifica el reconeixement d’uns
requisits d’una persona, un professional de l’educació o una institució educativa.
Batxiller / Batxillera
Persona que ha obtingut el grau concedit en acabar l’educació secundària.
Batxillerat
1. Etapa de l’educació secundària que comprèn
dos cursos acadèmics, que cursa l’alumnat entre
els 16 i els 18 anys i que segueix l’educació secundària obligatòria, mitjançant la qual, un cop superada, s’obté el títol de batxiller.
Hi ha tres tipus de batxillerat, amb crèdits comuns
i variables: el d’arts (arts plàstiques o arts escèniques), el d’humanitats i ciències socials i el de ciències i tecnologia.

Cicle formatiu
Sistema d’organització del currículum de la formació professional a través de mòduls de dos anys de
durada.
El cicle formatiu s’estructura en dos nivells: el cicle
formatiu de grau mitjà i el cicle formatiu de grau
superior. Cada cicle inclou pràctiques professionals
en centres de treball.
Cicle formatiu de grau mitjà
Cicle formatiu mitjançant el qual, un cop superat,
s’obté el títol de tècnic.
Es pot accedir a un cicle formatiu de grau mitjà
amb el títol de l’educació secundària obligatòria,
un altre títol de nivell equivalent o bé superant una
prova d’accés.
Cicle formatiu de grau superior
Cicle formatiu mitjançant el qual, un cop superat,
s’obté el títol de tècnic superior.
Es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior
amb el títol del batxillerat, un altre títol de nivell
equivalent, el títol de tècnic d’un cicle formatiu de
grau mitjà o bé superant una prova d’accés.
Cicle universitari
Cadascun dels períodes, superiors a un any acadèmic, en què es divideixen els ensenyaments universitaris.

2. Títol que acredita que una persona ha superat
els estudis de batxillerat.
La denominació francesa baccalauréat i la seva
abreviació bac és pròpia de França; la denominació
diplôme d’études collégiales i la seva sigla DEC és
pròpia del Quebec.

Convalidació
Procés administratiu pel qual una formació adquirida i acreditada té una afinitat que permet el
reconeixement dels mateixos efectes acadèmics
i professionals que una altra que s’està cursant o
que es vol cursar.

Cicle
Sistema d’organització del currículum que divideix
el progrés de l’estudiant per períodes superiors a
un any escolar, habitualment dos, i agrupa l’alumnat de manera flexible.

Curs
Conjunt de lliçons que formen un ensenyament
regular d’una matèria.
Curs en línia
Curs que permet accedir als continguts formatius
per mitjà de les tecnologies de la informació i la
comunicació, d’Internet, d’una intranet o d’un altre
mitjà electrònic.
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Curs escolar
Unitat bàsica d’estructuració de l’ensenyament, ja
sigui com a unitat temporal, com a unitat d’objectius i continguts, com a unitat de treball escolar o
com a unitat de promoció.

Educació formal
Educació portada a terme de manera regular i sistemàtica, sotmesa a les normatives legals pel que
fa al currículum i que condueix a l’obtenció d’una
acreditació o títol oficials.

Curs específic per a l’accés als cicles de grau
mitjà
Permet a les persones que el superen l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional
inicial; quant als ensenyaments professionals d’arts
plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part
comuna de la prova d’accés.

Educació no formal
Educació organitzada i sistemàtica realitzada fora
del sistema educatiu institucionalitzat per facilitar
determinades classes d’aprenentatge a subgrups
especials de la població.
L’educació no formal inclou programes d’alfabetització d’adults, d’educació bàsica de joves no escolaritzats, de formació pràctica i capacitació laboral,
etc.

Curs específic per a l’accés als cicles de grau
superior
Permet a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny, permet
l’exempció de la part comuna de la prova d’accés.
Curs intensiu
Curs que pretén aconseguir els mateixos objectius
d’aprenentatge que un curs normal, però en un
període breu de temps.
Curs semipresencial
Curs en el qual la interacció entre el professorat i
l’alumnat es desenvolupa a partir d’unes sessions a
l’aula i d’unes sessions en línia.
Doctor / Doctora
Persona que ha rebut el grau acadèmic més alt
que confereix una universitat.
Doctorand / Doctoranda
Estudiant que prepara o defensa la tesi doctoral
per assolir el grau de doctor.
Doctorat
Estudis universitaris de tercer cicle necessaris per
obtenir el títol de doctor.
Educació a distància
Ensenyament de caràcter no presencial que utilitza
diversos mitjans de comunicació social i recursos
tecnològics amb l’objectiu de superar la distància
que separa el professorat i l’alumnat.
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Educació obligatòria
Període d’escolarització que, de manera reglada,
ha de cursar tota la població d’un país.
Nota: l’etapa de l’educació obligatòria varia segons
el país. En el sistema educatiu espanyol correspon
a les edats compreses entre els 6 i els 16 anys.
Inclou l’educació primària i l’educació secundària
obligatòria.
Educació secundària
Etapa de l’educació reglada que segueix l’educació
primària i que actualment comprèn sis cursos acadèmics, en la qual es completen els ensenyaments
de l’educació primària, s’hi aprofundeix i es complementen.
L’educació secundària es divideix actualment en
dos cicles: l’educació secundària obligatòria (dels
12 als 16 anys) i el batxillerat (dels 16 als 18 anys).
Educació superior
Etapa que segueix l’educació secundària amb la
qual, un cop superada, s’obté una titulació superior.
L’educació superior està constituïda per l’educació
universitària, els ensenyaments artístics superiors i
els cicles formatius de grau superior.
Educació universitària
Etapa en la qual es cursen estudis de nivell superior
en una institució universitària.

GLOSSARI

Eix transversal
Aplicació de diversos coneixements, principis i
valors a més d’una assignatura simultàniament,
amb la finalitat de desenvolupar una dimensió
eticomoral i una formació integral de l’alumnat i
respondre a determinades necessitats socials.
Ensenyament
Acte educatiu a través del qual l’ensenyant dirigeix
l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant lliçons,
explicacions, demostracions o fent-li realitzar exercicis pràctics.
Ensenyament artístic
Ensenyament de règim especial que té l’objectiu
de proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs
professionals de l’art dramàtic, les arts plàstiques i
el disseny, la dansa, la conservació i restauració de
béns culturals i la música.
Ensenyaments artístics superiors
Estudis que tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals en els àmbits
de la música, la dansa, l’art dramàtic, la conservació
i restauració de béns culturals i el disseny.
El títol que s’obté en superar aquests ensenyaments és un títol superior de l’especialitat corresponent adaptat a l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior que equival, a tots els efectes, a un grau
universitari.
Ensenyaments elementals de música o dansa
Estudis no reglats que s’imparteixen en escoles de
música o dansa. No condueixen a l’obtenció de
títols amb validesa acadèmica oficial.
Aquests estudis aporten a l’alumnat una formació
teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica
de la música o de la dansa.
L’alumnat que cursa ESO o batxillerat i estudis de
música en una escola de música autoritzada pot
demanar una reducció d’hores lectives.

Ensenyaments de règim especial
Estudis reglats, amb titulació oficial, que tenen una
estructura i nivells propis, i poden anar des dels
ensenyaments elementals fins a estudis equivalents a diplomatura o llicenciatura, segons la classificació dels ensenyaments en el sistema educatiu
actual.
Els ensenyaments de règim especial comprenen
els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, conservació i restauració de béns culturals, música,
dansa, art dramàtic i idiomes.
Ensenyaments de règim general
Estudis reglats que comprenen els diferents cicles
i les etapes de l’educació infantil, l’educació obligatòria, el batxillerat, la formació professional dels
graus mitjà i superior i l’educació universitària.
Ensenyaments integrats (música o dansa)
Ensenyaments que ofereixen la possibilitat d’integrar els ensenyaments de primària, secundària
i batxillerat amb els ensenyaments de música o
dansa.
Estudis que faciliten a l’alumnat de cursar simultàniament els ensenyaments de música o dansa i els
de règim general. La integració té a veure amb els
espais, els horaris i el currículum.
Ensenyaments postobligatoris
Ensenyaments de caràcter no obligatori, com són
els universitaris i ensenyaments de cicles formatius
en el marc de la secundària.
Ensenyament presencial
Ensenyament en què professorat i alumnat es troben físicament a l’aula o en un altre espai; la comunicació entre ells és immediata, cara a cara.
Ensenyament privat
Conjunt de dispositius i processos educatius portats a terme en institucions de titularitat privada.
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Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i
disseny
Estudis que ofereixen formació professional en
l’àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i
del disseny, i capaciten per a la incorporació al
mercat laboral en una professió concreta. S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.
Amb la superació d’un cicle de grau mitjà, s’obté
el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau
superior, el de tècnic superior d’arts plàstiques i
disseny en l’especialitat corresponent.
Ensenyaments de grau professional de música
o dansa
Estudis que proporcionen una formació artística
de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs
professionals de la música o la dansa, orientant-los
i preparant-los per a estudis superiors.
L’alumnat que supera aquests ensenyaments obté
el títol professional de música o dansa de l’especialitat cursada.
Ensenyament públic
Conjunt de dispositius i processos educatius portats a terme en institucions de titularitat pública de
caràcter estatal, autonòmic o local.
Ensenyament semipresencial
Ensenyament que es desenvolupa a través d’una
combinació d’ensenyament a distància i d’unes
sessions presencials més o menys regulars i freqüents amb el professorat. En l’ensenyament semipresencial, les sessions de trobada entre professorat
i alumnat serveixen per consultar dubtes, rebre instruccions i lliçons directament i també per posar en
comú els resultats dels treballs i de l’estudi realitzat.
Ensenyaments universitaris de primer cicle
Estudis universitaris que tenen, normalment, una
durada de tres anys o l’equivalent en crèdits, la
finalització dels quals dóna dret al títol de diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic.
Els ensenyaments universitaris de primer cicle permeten l’accés als ensenyaments universitaris de
segon cicle, d’acord amb la normativa prevista que
defineix l’enllaç del primer cicle amb altres estudis
de segon cicle i estableix si és necessari o no realitzar complements de formació. Amb la implantació
general, a partir del curs 2009-2010, del sistema de
l’Espai Europeu d’Educació Superior, els ensenyaments universitaris de primer cicle desapareixen.
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Ensenyaments universitaris de primer i segon cicle
Estudis universitaris que tenen una durada de quatre, cinc o sis anys, o bé el seu equivalent en crèdits,
la finalització dels quals dóna dret al títol de llicenciat, arquitecte o enginyer.
Amb la implantació general, a partir del curs 20092010, del sistema de l’Espai Europeu d’Educació
Superior, els ensenyaments universitaris de primer
i segon cicle desapareixen.
Ensenyaments universitaris de segon cicle
Estudis universitaris que tenen una durada de dos
anys o l’equivalent en crèdits, la finalització dels
quals dóna dret al títol de llicenciat, arquitecte o
enginyer.
L’accés als estudis de segon cicle es fa per mitjà
d’un primer cicle universitari, o bé per estar en possessió del títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o mestre, sempre que aquests estudis
s’ajustin a la normativa d’accés per a cadascun dels
segons cicles. Amb la implantació general, a partir
del curs 2009-2010, del sistema de l’Espai Europeu
d’Educació Superior, els ensenyaments universitaris de segon cicle desapareixen.
Ensenyaments universitaris de tercer cicle
Estudis universitaris orientats cap a la recerca o l’especialització acadèmica o professional conduents
a l’obtenció del títol de postgrau, màster o doctorat. Per accedir als estudis universitaris de tercer
cicle, cal estar en possessió del títol de llicenciat,
arquitecte o enginyer. Amb la implantació general,
a partir del curs 2009-2010, del sistema de l’Espai
Europeu d’Educació Superior, els ensenyaments
universitaris de tercer cicle desapareixen.
Formació professional
1. Formació inicial de capacitació per a l’activitat
laboral que proporciona els coneixements i les
habilitats teòrics i pràctics per a l’exercici qualificat
d’una professió.
2. El conjunt d’accions formatives que capaciten
per al desenvolupament qualificat de les diverses
professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa en la vida social,
cultural i econòmica. Inclou la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació.
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Formació professional contínua
Conjunt d’accions formatives desenvolupades per
les empreses, el conjunt de treballadors o les organitzacions representatives, adreçades a la millora
de les competències professionals i de la qualificació dels treballadors i treballadores en actiu.
Formació professional de grau mitjà
Etapa educativa que comprèn els cicles formatius
de grau mitjà, amb una durada de dos anys, mitjançant la qual, un cop superada, s’obté el títol de
tècnic.
Formació professional de grau superior
Etapa educativa que comprèn els cicles formatius
de grau superior, amb una durada de dos anys,
mitjançant la qual, un cop superada, s’obté el títol
de tècnic superior.
Formació professional dual
Modalitat conduent a l’obtenció dels títols i els certificats de professionalitat que combina l’activitat
formativa impartida al centre de formació amb els
aprenentatges adquirits al centre de treball, avaluables i reconeguts.
Model de formació professional que permet a
l’alumnat compatibilitzar la formació als centres
educatius amb la formació en entorns laborals
reals, mitjançant un contracte o una beca.
Formació professional inicial
1. Són estudis que qualifiquen per fer les feines
pròpies de la professió i s’estudien al centre educatiu (formació teòrica) i també al centre de treball
(formació pràctica).
2. El conjunt de programes formatius que es
desenvolupen en el sistema educatiu i que tenen
com a finalitat facilitar la qualificació professional a
les persones. S’organitza en cicles formatius.
Conjunt d’accions de formació professional específica (també anomenada formació professional
reglada) que s’imparteixen en el sistema educatiu.

Formació professional per a l’ocupació
Conjunt d’accions formatives, que es desenvolupen en l’àmbit laboral, que tenen com a finalitat
millorar la qualificació professional i la capacitat
d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències
professionals. Inclou la formació ocupacional i la
formació contínua.
Formació professional ocupacional
Conjunt d’accions de formació professional que
tenen per objectiu proporcionar a les persones
en situació d’atur les competències professionals
requerides pel sistema productiu.
Grau
1. Cadascun dels nivells en què es divideix el progrés de l’estudiant durant la seva escolarització
obligatòria. A Catalunya, l’educació primària, per
exemple, comprèn sis graus.
2. Estudis que tenen la finalitat que l’alumnat obtingui una formació de caràcter general orientada a la
preparació per a l’exercici d’activitats, segons l’estructura dels estudis universitaris adaptats a l’Espai
Europeu d’Educació Superior.
Els plans d’estudis de grau tenen una durada d’entre 180 i 240 crèdits ECTS i estan adscrits a una de
les branques següents: arts i humanitats; ciències;
ciències de la salut; ciències socials i jurídiques, i
enginyeria i arquitectura.
Homologació
Procés administratiu pel qual s’equiparen dos títols
atorgats en diferents centres educatius o països,
generalment d’educació superior.
Màster
Estudis de postgrau que tenen la finalitat que
l’estudiant adquireixi una formació avançada, de
caràcter especialitzat o pluridisciplinari, amb orientació professional, acadèmica o de recerca, segons
l’estructura dels estudis universitaris adaptats a
l’Espai Europeu d’Educació Superior.
A l’Estat espanyol, els plans d’estudi d’un màster
tenen una durada d’entre 60 i 120 crèdits ECTS. La
denominació castellana máster és pròpia de l’Estat
espanyol i la denominació maestría, de l’Amèrica
Central i del Sud.
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Nivell d’ensenyament
Agrupament de l’educació en una sèrie ordenada
de categories que corresponen, en termes generals, als coneixements, les habilitats i les capacitats/
competències que s’exigeixen a les persones que
hi participen per poder concloure amb èxit els programes formatius d’aquestes categories.
PAU
Vegeu prova d’accés a la universitat.
Postgrau
Cicle d’estudis posteriors a la diplomatura, la llicenciatura o el grau.
Prova d’accés a la universitat
Examen a què se sotmeten els estudiants que
volen accedir a estudis universitaris i en què es
valoren els coneixements adquirits en el batxillerat.
Les denominacions angleses A-level i advanced
level són pròpies del Regne Unit i la denominació
anglesa SAT reasoning test és pròpia dels Estats
Units.
Prova d’accés als cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i disseny
Prova per a les persones que volen accedir a un
cicle de formació específica de grau superior d’arts
plàstiques i disseny.
La prova d’accés s’organitza com una única prova amb una part comuna i una altra d’específica.
L’objectiu de la part comuna és acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i,
el de la part específica, demostrar les aptituds i els
coneixements artístics necessaris per cursar amb
aprofitament els ensenyaments d’arts plàstiques i
disseny.
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Qualitat de l’educació
Atribut que s’assigna al disseny, la implementació
o els resultats d’un procés educatiu quan compleix
determinats requisits, fonamentalment eficàcia,
eficiència, satisfacció i congruència amb principis
i valors democràtics.
Reconeixement d’aprenentatges previs
Reconeixement oficial de les competències, els
coneixements i les destreses obtinguts gràcies a
l’experiència laboral, l’experiència vital i la formació
no oficial.
Sistema de Transferència de Crèdits Europeus
(ECTS)
És un sistema que permet mesurar el treball que
ha de realitzar l’alumnat per a l’adquisició dels
coneixements, les capacitats i les destreses necessaris per superar les diferents matèries del seu pla
d’estudis.
Transferència d’aprenentatge
Influència positiva d’un aprenentatge sobre un
altre que té característiques més o menys semblants.
Unitats formatives
De durada variable, són una agrupació de resultats
d’aprenentatge i de continguts d’un mòdul professional, relacionades generalment amb unes activitats de treball i, alhora, amb coherència didàctica
per a l’aprenentatge.
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GLOSSARI EN RELACIÓ AMB ELS CENTRES I LES INSTITUCIONS EDUCATIUS
Autonomia universitària
Llibertat que té una institució universitària de gestionar la seva organització i administració.
D’acord amb aquesta, una institució universitària
pot elaborar normatives internes; triar els seus
òrgans de govern i representació; crear estructures de recerca i docència pròpies; elaborar plans
d’estudis i recerca; seleccionar, formar i promoure
el seu personal; establir normes d’accés i de permanència de l’alumnat; expedir títols oficials i no
oficials o no reglats; elaborar els seus pressupostos
i gestionar els seus béns, i establir les seves relacions de llocs de treball i les relacions amb altres
institucions.
Autonomia escolar
Capacitat que té un centre educatiu per governar-se segons els seus propis acords i decidir en els
àmbits acadèmic, administratiu i econòmic.
Avaluació de centres educatius
Avaluació del funcionament i els resultats d’un
centre educatiu, en la qual poden intervenir agents
interns i externs, amb la finalitat de prendre decisions per a la seva millora.
Campus
Conjunt de terrenys, instaŀlacions i edificis que pertanyen a una universitat.
Campus virtual
Conjunt de serveis accessibles per mitjà d’una xarxa telemàtica, generalment Internet, que fan possible la interacció i la transmissió de coneixement i
d’informació entre l’alumnat, el professorat i el personal de gestió d’una universitat, sense necessitat
de coincidir ni en l’espai ni en el temps.
Centre adscrit
Són centres adscrits a la universitat aquelles institucions docents de titularitat pública o privada que
imparteixen estudis que condueixen a l’obtenció
d’un títol oficial sota la tutela de la universitat.

Centre d’educació superior
Centre educatiu, habitualment de caràcter universitari, on tenen lloc activitats de docència i recerca.
Entitat pública o privada que disposa d’autorització o acreditació per impartir accions de formació
professional de l’àmbit educatiu, de l’àmbit laboral
o de tots dos àmbits.
Centre de formació professional integrada
(Llei de qualificacions 2015)
Centre de formació que ofereix els serveis bàsics
del sistema de formació i qualificació professionals.
També pot oferir serveis de transferència tecnològica.
Centres d’ensenyaments integrats de música o
dansa
Centres on s’imparteixen els ensenyaments que
ofereixen la possibilitat de cursar alhora els ensenyaments de música o dansa i els de règim general.
Centre de recerca
Unitat formada per un grup de recerca o per diversos dedicada, principalment, a fomentar, coordinar
i facilitar la gestió d’activitats de recerca en camps
comuns de la ciència, la tècnica i les arts i també,
sovint, dur a terme recerques pròpies amb la contractació d’investigadors.
Centre educatiu
Entitat social que té com a finalitat l’educació formal i reglada de la població durant el període d’estudis no universitaris.
Centre experimental
Centre educatiu on es porten a terme experiències d’innovació per tal que, un cop avaluades, se’n
pugui plantejar la generalització.
Centre subvencionat d’ensenyament
Centre educatiu de titularitat privada que rep
diners d’instàncies externes per portar a terme les
seves activitats.
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Centre vinculat
Són centres vinculats a la universitat les institucions docents que, sota la tutela de la universitat,
imparteixen exclusivament estudis que condueixen a l’obtenció de títols no oficials o no reglats.
Ciutat universitària
Conjunt considerable i integrat d’edificis, zones de
circulació i àrees de serveis que pertanyen a una
universitat i que formen una petita ciutat especialitzada dins una àrea urbana.
Claustre de professors
Equip de professionals format per la totalitat de
docents que treballen en un centre educatiu que,
a més de constituir un òrgan coŀlegiat de govern,
té les funcions de coordinar i decidir sobre els afers
acadèmics generals de la institució.
Claustre universitari
Òrgan màxim de representació i control d’una
universitat format pel rector, que el presideix, i per
membres representants del personal docent i investigador, estudiants i personal d’administració i serveis, regit per uns estatuts que n’estableixen la composició, organització i normes de funcionament.
Concreció curricular
El centre ha de mantenir la concreció dels currículums a disposició de l’administració educativa,
per tal que aquesta pugui comprovar l’ajustament
als mínims curriculars que garanteixen la validesa
dels títols corresponents als ensenyaments reglats
impartits.
Consell escolar
Òrgan coŀlegiat que, en l’àmbit escolar territorial
local, nacional o estatal, coŀlabora en la gestió de
l’educació a través de processos de participació i
consulta.
Conservatori
Centre educatiu oficial on s’imparteixen ensenyaments musicals de grau mitjà o superior.
Departament universitari
Departament responsable de l’organització, implementació i avaluació de la docència i la recerca
pròpies d’un camp de coneixement.
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Direcció escolar
Conjunt de funcions i pràctiques professionals,
fonamentades en una autoritat reconeguda, orientades a promoure, impulsar, coordinar i avaluar
les actuacions de les persones de la comunitat
educativa, per tal de guiar-les adequadament cap
a l’assoliment dels objectius institucionals, segons
les directrius i els acords recollits en el projecte
educatiu del centre.
Escola concertada
Centre educatiu de titularitat privada que ha establert un concert amb l’administració educativa
pel qual se’n determina el sosteniment amb fons
públics. Tot i que la gestió correspon a la titularitat, una escola concertada està obligada a complir
determinades regles fixades per l’administració
educativa.
Escola d’art dramàtic
Centre educatiu que té per finalitat l’estudi de les
diverses disciplines vinculades a l’art escènic, amb
vista a la formació de professionals en direcció
escènica, dramatúrgia, interpretació i escenografia.
Escola d’arts aplicades i oficis artístics
Centre educatiu que es dedica a formar alumnes
perquè puguin desenvolupar activitats artesanals
i artístiques.
Nota: en una escola d’arts aplicades i oficis artístics,
es poden cursar, per exemple, estudis de disseny
gràfic, joieria artística, interiorisme, aparadorisme,
esmalt artístic, enquadernació artística, gravat i
tècniques d’estampació, etc.
Escola de música
Institució educativa que té per objecte la formació
a través dels ensenyaments musicals.
Escola privada
Centre educatiu creat per la iniciativa privada, ja
siguin persones, grups o institucions, amb l’objectiu de garantir el dret que tenen els progenitors de
donar als seus fills / a les seves filles una educació
d’acord amb les seves conviccions i punts de vista.
Escola professional
Centre educatiu que té l’objectiu de proporcionar
al cos d’estudiants les habilitats necessàries per
exercir una professió determinada.
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Escola pública
Escola la titularitat de la qual és un ens públic.
Escola tècnica superior
Institució educativa on s’imparteixen ensenyaments tècnics de nivell universitari.
Escola universitària
Institució educativa on s’imparteix el primer cicle
dels estudis universitaris.
Els estatuts
Mitjançant els estatuts, la universitat fixa les seves
normes pròpies d’organització i funcionament de
règim intern. Són elaborats pel claustre universitari
i aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament d’Economia i
Coneixement.
Extensió universitària
Conjunt d’activitats de formació que ofereix una
universitat, complementàries a les pròpies del currículum formal, mitjançant cursos, tallers, jornades,
congressos, etc., i altres propostes de caràcter cultural, recreatiu o social.
Facultat
Secció d’una universitat, a la qual correspon una
àrea de coneixement o diverses contigües, en
què s’imparteixen els ensenyaments d’una carrera
determinada o de diverses carreres afins.
Formació en centres de treball
Formació inclosa en el pla d’estudis d’un cicle formatiu que facilita a l’alumnat un primer contacte
amb el món laboral perquè desplegui els coneixements adquirits en el cicle formatiu mitjançant
un pla d’activitats que es desenvolupa en una
empresa o organisme coŀlaborador.
Gestió d’un centre educatiu
Conjunt d’accions, pròpies dels àmbits acadèmic,
administratiu, de govern, dels serveis complementaris i del sistema relacional, orientades a l’assoliment dels objectius institucionals i dutes a terme
per tots els estaments de la comunitat educativa.

Institut d’educació secundària
1. Centre educatiu de titularitat pública on s’imparteix l’educació secundària. La denominació
catalana centre de segona ensenyança és pròpia
d’Andorra.
2. Centre/institut d’investigació amb fórmules molt
diferents de connexió, relació i titularitat amb les
institucions universitàries, relacionat amb l’aparició
més recent de parcs científics i, darrerament, de
campus d’exceŀlència.
Parc científic
Iniciativa orientada a estrènyer vincles entre el
potencial científic universitari i el sistema productiu, amb el foment de processos d’innovació, creació d’empreses de base cientificotècnica i contribuint al desenvolupament de l’entorn.
Projecte curricular de centre
Projecte on es desenvolupa el projecte educatiu
de centre i el currículum normatiu, i es concreten
els objectius, els continguts i la metodologia que
ha de seguir l’equip docent d’un centre educatiu.
Projecte educatiu de centre
Instrument per a la gestió d’un centre educatiu
que enumera i defineix els trets d’identitat de la
institució, en formula els objectius generals i n’expressa l’estructura organitzativa.
Ràtio
Relació numèrica docent-alumnat.
Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)
El SGIQ estableix uns procediments de treball
estàndards que permetin garantir que el servei
que es vol prestar es desenvolupa com s’ha previst
i que té sempre el nivell de qualitat que s’ha especificat (no varia segons qui el fa o quan es fa).
Unitat escolar
Entitat constituïda per una aula que acull regularment un grup d’estudiants que cursen el mateix
grau o que porten a terme conjuntament les activitats d’aprenentatge.
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Universitat
Institució de docència i de recerca integrada per
diferents centres on s’imparteixen els estudis superiors de les diverses àrees de coneixement i són
atorgats els títols corresponents.

La universitat professional especialitzada
És aquella en què el professorat comparteix la funció docent i la professional (dret, medicina, arquitectura, enginyeria, etc.) i en la qual la disciplina és
la unitat de referència.

Universitari / Universitària
Persona que estudia o ha estudiat en una universitat.

La universitat científica
És aquella orientada a la generació i transmissió de
coneixement i en la qual la recerca en la disciplina
mateixa constitueix el nucli generador de la formació de futurs científics.

Universitat oberta
Universitat que imparteix ensenyament de manera no presencial, fent servir les metodologies i els
recursos que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’educació.
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GLOSSARI EN RELACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS
Administració
Activitat destinada a organitzar i gestionar els afers
d’una empresa, d’una societat. L’administració del
personal. Consell d’administració.
Conjunt d’atribucions que tenen legalment assignades i activitat que realitzen les entitats i els
òrgans públics.
Administració educativa
Dispositiu d’òrgans i serveis que un govern estableix i fa servir per assegurar el dret de tota la
ciutadania a l’educació i garantir el funcionament
correcte de totes les parts del sistema educatiu.
Associació
Agrupació social de caràcter voluntari, sense
ànim de lucre i estructura de gestió democràtica,
els membres de la qual posen en comú els seus
coneixements i es doten d’una organització per
desenvolupar activitats orientades a assolir unes
fites comunes.
Consell
Conjunt de persones que constitueixen un òrgan
coŀlegial amb funcions consultives, deliberatives o
executives.
Gestionar
Portar o dirigir els afers (d’una societat industrial o
mercantil, d’una empresa, etc.).
Institució
Organisme que du a terme una funció d’interès
públic. Conjunt de formes o estructures socials tal
com són establertes per la llei o el costum.

Legislar
Fer o establir una llei o lleis.
Òrgan
Instrument o mitjà que serveix per acomplir una
acció important. Un diari òrgan del partit republicà.
Unitat administrativa integrada per una esfera
d’atribucions i competències i una sèrie de mitjans
materials, que són exercits i utilitzats per una persona o més adscrites a aquesta unitat. Els òrgans
del Govern. Òrgan coŀlegiat.
Òrgan coŀlegiat
Unitat, dins de l’estructura organitzativa d’un centre educatiu, constituïda per una pluralitat de persones. Els òrgans coŀlegiats representen generalment tots els estaments de la comunitat educativa,
com és el consell de direcció, el consell escolar o el
claustre de professors.
Organisme
Conjunt de persones constituït amb una finalitat
concreta.
Conjunt d’oficines, de serveis o de càrrecs que formen un cos o una institució.
Òrgan unipersonal
Unitat, dins de l’estructura organitzativa d’un centre educatiu, constituïda per una sola persona.
Nota: per exemple, la persona que ocupa la direcció, el deganat o el secretariat.
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GLOSSARI VINCULAT A LES CIRCULACIONS EN EL SISTEMA EDUCATIU.
ESTUDIANTS I DOCENTS
Alumne / Alumna
Persona que rep ensenyament, amb relació a qui
el dóna, al centre educatiu on el rep o a la matèria
que aprèn.

Departaments didàctics
Estàn compostos per tot el professorat que imparteix l’ensenyament propi de les àrees, les matèries
o els mòduls assignats al departament.

Alumnat
Conjunt dels i de les alumnes d’un centre educatiu.

Consell Interuniversitari de Catalunya
Òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la
Generalitat en matèria d’universitats.

Avaluació de la docència
Avaluació sobre determinats aspectes vinculats a
la docència i les assignatures, amb la finalitat de
prendre decisions sobre diversos aspectes, com
ara la política de personal, la política d’innovació o
l’administració de recursos.
Càtedra
Plaça que ocupa un catedràtic o una catedràtica,
que suposa una carrera docent i investigadora
consolidada.
CAP
Vegeu certificat d’aptitud pedagògica.
Certificat d’aptitud pedagògica
Certificat que s’obté a partir de la realització d’un
curs en el qual s’ofereix una formació teòrica i pràctica de tipus pedagògic que avala la capacitat del
cos de llicenciats i diplomats per exercir de professorat d’educació secundària.
Nota: a partir del curs 2009-2010, el certificat d’aptitud pedagògica se substitueix per la superació
d’uns estudis complets de màster en formació del
professorat de secundària.
Comunitat educativa
Conjunt de persones que intervenen en el projecte educatiu que es desenvolupa en un centre
educatiu o en una zona escolar.
Nota: la comunitat educativa d’un centre educatiu
està formada pel professorat, l’alumnat, els pares i
les mares de l’alumnat, el personal no docent i, en
el cas d’un centre públic, també per una representació de l’ajuntament del municipi.
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Cos de professorat d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris i funcionàries capacitats per
llur especialitat docent per exercir la docència en
les etapes i els ensenyaments següents: l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat i la formació
professional; els ensenyaments elementals i de
grau professional de música i dansa; els ensenyaments d’art dramàtic; els ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny; els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals.
Cos de catedràtics d’ensenyament secundari
Agrupa funcionaris i funcionàries capacitats per
llur especialitat docent per exercir la docència en
les etapes i els ensenyaments següents: l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat i la formació
professional; els ensenyaments superiors de música i dansa; els ensenyaments d’art dramàtic; els
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny; els ensenyaments de conservació i restauració de béns
culturals.
Cos de professorat tècnic de formació professional
Agrupa funcionaris i funcionàries capacitats per
llur especialitat docent per exercir la docència en
les etapes i els ensenyaments següents: la formació professional i, excepcionalment, l’educació
secundària obligatòria; els ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny, i els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals.

GLOSSARI

Cursos d’habilitació
Els cursos d’habilitació s’adrecen a persones de
l’àmbit de l’orientació i la informació professional,
o a les persones que vulguin ser assessores i/o
avaluadores de les comissions avaluadores de convocatòries d’avaluació i acreditació de competències professionals; o ser formadores de l’ICQP dels
cursos d’habilitació en el procediment de reconeixement de l’experiència professional i dels ensenyaments no formals, que regula el Reial decret
1224/2009.
Espais de participació
Els espais de participació són els consells, les
comissions, les audiències, els processos participatius i les consultes.
Governança
La manera de prendre decisions que, basades en la
missió, emanen de la visió, i executar-les per mitjà
de normes, polítiques i qualsevol tipus de regles
que, de manera formal o informal, articulin les
responsabilitats i els drets dels agents interessats,
interns i externs, i la manera en què interactuen
per aconseguir els objectius de la institució.
Personal no docent
És considerat no docent el coŀlectiu de professionals dedicats a l’ensenyament de la formació
professional que no hagin superat oposicions (formadors) o treballin en el sector privat empresarial
com a tècnics (experts).
Professor / Professora
Docent d’educació secundària o d’educació universitària.
Professorat
Conjunt de docents d’una àrea geogràfica, una
àrea de coneixement o un centre educatiu.
Nota: la denominació anglesa faculty s’utilitza als
Estats Units i al Canadà per fer referència al professorat d’una universitat.

Professorat associat
El professorat associat és contractat en règim de
dedicació a temps parcial, amb caràcter temporal i
en règim laboral, entre els especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir llur activitat professional fora de la universitat, per desenvolupar tasques docents a la universitat.
Disposa de plena capacitat docent en l’àmbit de la
seva competència.
Professorat emèrit
El professorat emèrit és contractat, amb caràcter
temporal i en règim laboral, entre professorat jubilat funcionari de la mateixa universitat o d’una altra
que hagi prestat serveis destacats a la universitat.
El professorat emèrit pot coŀlaborar en activitats
específiques de docència o de recerca a la universitat.
Professorat lector
El professorat lector és el professorat ajudant doctor i és contractat per la universitat amb l’objecte
de desenvolupar tasques docents i de recerca en
la fase inicial de la seva carrera acadèmica.
Professorat visitant
El professorat visitant és contractat, amb caràcter
temporal i en règim laboral, entre professors i investigadors de reconegut prestigi, procedents d’altres
universitats i centres de recerca, per al desenvolupament d’activitats específiques de docència i de
projectes de recerca.
Proves específiques d’accés als ensenyaments
artístics superiors
Proves específiques d’accés (o proves de capacitació) als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de
béns culturals i disseny.
L’objectiu de les proves és comprovar que les persones aspirants tenen els coneixements, les habilitats i les capacitats necessaris per cursar aquests
ensenyaments.

Professorat agregat
Al professorat agregat se li suposa una provada
capacitat docent i investigadora.
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