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MARC GENERAL 

El marc de l’espai europeu d’educació superior 
estableix que les universitats han de garantir amb 
les seves actuacions el compliment dels objectius 
dels ensenyaments que imparteixen, cercant 
sempre la millora contínua. 
 
Les recomanacions de l’European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) són 
el punt de referència de la definició i l’avaluació de 
la garantia de qualitat a les institucions 
universitàries europees. 
 
Seguint les orientacions europees, el Reial decret 
1393/2007, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 de la Llei orgànica 4/2007, d’universitats, 
estableix el nou marc normatiu per a l’ordenació, la 
verificació i l’acreditació dels ensenyaments 
universitaris oficials en l’àmbit espanyol. 
 
La legislació espanyola reforça l’autonomia universitària i estableix que la garantia interna de qualitat, responsabilitat de les universitats, ha 
d’anar associada a un control extern. 
 
Al gràfic adjunt es pot observar el camí que han de seguir els títols oficials. Una vegada que les universitats han dissenyat els nous títols, 
aquest projecte ha de passar per un procés de verificació per part del Consell d’Universitats basat en un informe d’avaluació elaborat per 
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). 
 
Després de la verificació favorable del Consell d’Universitats, l’autorització de la comunitat autònoma, l’aprovació del Consell de Ministres i la 
inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) del títol oficial de grau, la Universitat estarà en disposició d’impartir els estudis. 
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La Universitat ha d’establir formalment i fer públic un sistema de garantia de qualitat de tots els títols oficials que imparteix. Aquest sistema 
implica realitzar una avaluació de procés de forma sistemàtica i cíclica. 
 
Els sistemes de garantia interna de qualitat seran objecte d’avaluació, revisió o auditoria per les agències d’avaluació. Aquest control extern 
culmina, sis anys després, amb l’acreditació o avaluació de resultats. 
 

La nova ordenació que estableix el RD 1393/2007 implica que el disseny i l’elaboració dels nous graus i tot el seu 
desenvolupament posterior s’han de realitzar amb paràmetres de qualitat i tenint en compte que seran avaluats. Per tant, s’han 
de recollir de forma sistemàtica i custodiar evidències que acreditin el procés realitzat. 
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PRESENTACIÓ DE LA GUIA 

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) i l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE) han treballat 
conjuntament per oferir-vos el document que teniu a les mans. 
 
La finalitat és facilitar el procés de planificació i disseny dels nous títols de grau. En un document únic i a partir de diferents fonts, internes i 
externes a la UIB, es reuneixen tots els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’elaborar un pla d’estudis. Els destinataris són totes les 
persones i tots els col·lectius que participen en aquest procés, principalment, els membres de les comissions d’elaboració i disseny (CED). 
 
La guia s’estructura en diferents parts: 

A. Aspectes generals i instruccions d’ús. Recull informació sobre el mateix instrument: objectius, com s’ha d’emprar la guia… 
B. Els processos d’elaboració, disseny i verificació dels títols de grau. Inclou el procés d’elaboració i disseny dels nous títols de grau, tant a 

nivell general, és a dir, el que han dictat l’ANECA i el Consell d’Universitats, com a nivell de la UIB. 
C. Suport a l’elaboració i el disseny dels nous títols de grau. Ofereix indicacions a diferents nivells per a l’elaboració i el disseny dels nous 

títols de grau i instruccions per treballar amb l’aplicació VERIFICA. 
Annex 1. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
Annex 2. Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la Universitat de les Illes Balears. Acord normatiu de 6 de febrer 

de 2008. 
Annex 3. Preguntes més freqüents sobre l’aplicació verifica. 
Annex 4. Models de convocatòria i d’acta. 
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A. ASPECTES GENERALS I INSTRUCCIONS D’ÚS 

1 OBJECTIUS DE LA GUIA 
 Informar, a nivell general, sobre el procés de verificació dels nous estudis. 
 Donar a conèixer el procediment d’elaboració i disseny dels graus a la UIB. 
 Orientar en l’ús de l’aplicació informàtica VERIFICA proporcionada per l’ANECA. 
 Donar les orientacions i els criteris que s’han de seguir per al disseny i l’elaboració dels títols de grau. 

 

2 DOCUMENTACIÓ UTILITZADA 
 

 Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
 La verificación de los nuevos títulos de graduado. Programa VERIFICA. Gemma Rauret, directora de l’ANECA. Madrid 18/12/2007 
 Criterios i directrices de evaluación. Programa VERIFICA. Eduardo García, coordinador d’innovació de l’ANECA. Madrid 18/12/2007 
 Diseño de la herramienta informática. Programa VERIFICA. Eduardo Coba, coordinador general de l’ANECA. Madrid 18/12/2007 
 Guía de apoyo a la elaboración de la memoria. Programa VERIFICA. Eduardo García, coordinador d’innovació de l’ANECA. Madrid 

18/12/2007 
 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (grado y máster). ANECA. Madrid 18/2/2008 
 Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (grado y máster). ANECA. Madrid 

18/2/2008 
 Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la Universitat de les Illes Balears. Acord normatiu de 6 de febrer de 

2008 
 

3 COM S’HA D’EMPRAR AQUESTA GUIA 
A la guia que teniu a les mans hi trobareu tota la informació necessària per dur a terme els processos fonamentals per a l’elaboració i el 
disseny dels nous títols de grau. Inclou les definicions més rellevants, les funcions i composició (en cas de comissions) dels agents principals, 
l’objecte i abast d’aquest procés, el procediment establert per la UIB per a l’elaboració i el disseny de la proposta de títol de grau i el 
procediment establert per l’ANECA i Consell d’Universitats per a la verificació. També inclou el calendari inicial d’elaboració dels ensenyaments 
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universitaris de grau de la UIB. És aconsellable llegir la part B de manera individual prèviament a l’elaboració i el disseny del pla d’estudis. En 
tot cas és molt útil tenir aquesta informació present en la fase d’elaboració i disseny. 
 
L’objectiu de la part C és donar les orientacions i els criteris que s’han de seguir per al disseny i l’elaboració dels títols de grau i, també, facilitar 
la introducció de la informació a l’aplicació informàtica VERIFICA. Per aquest motiu es divideix en els deu capítols principals que estableix el 
programa VERIFICA de l’ANECA. 
 
Els deu capítols es divideixen en diferents apartats (sempre seguint l’estructura de l’aplicació VERIFICA). A cada apartat hi trobareu dues 
seccions fonamentals: 
 
La primera dóna informació interna o externa que s’ha de considerar per emplenar correctament el criteri en qüestió: 

 Normativa: tant externa com interna de la UIB que s’ha de complir obligatòriament (per exemple, LOU, RD 1393/2007, Reglament 
d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB…). 

 Orientacions de l’ANECA: inclou les indicacions/orientacions que proporciona l’ANECA a la seva Guía de apoyo para la elaboración 
de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (grado y máster). Aquesta informació té un caràcter orientatiu i no 
normatiu. La seva finalitat és afavorir la incorporació d’elements que millorin el projecte de títol oficial i facin possible que tingui un 
desenvolupament adequat. 

 Criteris d’avaluació: estableix la manera com serà avaluat un aspecte concret. Aquests criteris els ha fixat l’ANECA al Protocolo de 
evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (grado y máster). 

 
La segona dóna instruccions/orientacions de la UIB als membres de la CED per emplenar la memòria. Aquestes instruccions/orientacions es 
basen en un codi de colors segons el grau de llibertat de la comissió per redactar aquest apartat. 
 
Rosa: Informació que la CED ha de copiar de forma literal (en castellà). 
Groc: Instruccions/orientacions que s’han de tenir en compte a l’hora de redactar el criteri en qüestió. 
Verd: Redacció lliure per part de la CED després de la lectura de la informació relativa al camp corresponent. 
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Hem emprat el color gris per identificar aspectes en els quals inicialment no han de treballar les comissions. Diferents òrgans, serveis i unitats 
de la UIB estan elaborant, actualment, la informació relativa a: 
 

 Cronograma d’implantació de la titulació i del procés d’extinció del pla d’estudis antic 
 Definició del nombre de places de nou ingrés ofertes, nombre mínim de crèdits ECTS de què s’ha de matricular cada estudiant per 

període lectiu i normes de permanència 
 Justificació de l’adequació dels mitjans materials i serveis disponibles i previsibles 
 Mecanismes per assegurar la igualtat entre homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitat 
 Personal acadèmic necessari i disponible 
 Personal de suport necessari i disponible 
 Procediment d’adaptació de l’alumnat dels estudis existents als nous plans d’estudis 
 Procediment per atendre l’alumnat amb necessitats especials 
 Procediment per a l’organització de la mobilitat dels estudiants propis i d’acollida 
 Reglament del sistema propi de la Universitat per a la transferència i reconeixement de crèdits de l’alumnat 
 Reglament per als treballs de final de grau i la seva avaluació 
 Reglament per a les pràctiques externes i la seva avaluació 
 Sistema d’avaluació de les competències de l'alumnat, així com el procediment general de la Universitat per valorar el progrés i els 

resultats d’aprenentatge de l’alumnat 
 Sistema de garantia de qualitat aplicable a la titulació 
 Sistema de suport i orientació de l’alumnat, una vegada que ja s'hagi matriculat 
 Sistema d’informació prèvia a la matriculació i procediments d'acolliment i orientació de l'alumnat de nou ingrés per facilitar la seva 

incorporació a la Universitat i a la titulació 
 Valors dels indicadors de graduació, abandonament i eficiència de les actuals titulacions, amb l'objectiu d'establir valors estimats per 

als nous plans d’estudis 
 
Es preveu que, aproximadament al mes de juny, s’oferirà a les CED la informació relativa a aquests apartats. A continuació cada comissió l’ha 
d’integrar al seu pla d’estudis. 
 
Gris: Indica que, inicialment, la CED no ha d’emplenar aquest apartat. 
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B. ELS PROCESSOS D’ELABORACIÓ, DISSENY I VERIFICACIÓ DELS TÍTOLS DE GRAU 

Aquesta part presenta el procés general d’elaboració i disseny dels títols de grau de la UIB i el procés de verificació de l’ANECA i el Consell 
d’Universitats (CU), recollits, respectivament, als apartats 4 i 5. Els apartats Introducció, Breu explicació dels conceptes més emprats i Agents 
principals (interns i externs) són comuns a ambdós procediments. L’apartat 6 recull el calendari inicial d’elaboració dels ensenyaments de grau 
a la UIB aprovat per Consell de Govern el dia 19 de febrer de 2008. 
 

1 INTRODUCCIÓ 
La legislació vigent determina una nova estructuració dels ensenyaments i dels títols universitaris oficials. El Reial decret 1393/2007 recull les 
directrius, les condicions i el procediment de verificació i acreditació que han de superar els plans d’estudis. 
 
D’acord amb el que estableix el dit reial decret, els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials seran verificats pel Consell 
d’Universitats, i és l’ANECA l’encarregada d’establir els protocols de verificació i acreditació, avaluar els plans d’estudis elaborats per les 
universitats i elaborar l’informe d’avaluació. 
 

2 BREU EXPLICACIÓ DELS CONCEPTES MÉS EMPRATS 
Acreditació: L’acreditació és l’avaluació dels resultats obtinguts per una titulació prèviament verificada i implantada. Tots els títols oficials s’han 
de sotmetre cada sis anys a un procés d’acreditació. L’acreditació comprovarà que la titulació es desenvolupa adequadament. Inclourà una 
visita externa a la institució. 
 
Competència: Combinació de coneixements, habilitats (intel·lectuals, manuals, socials, etc.), actituds i valors que capacitaran un titulat per 
afrontar amb garanties la resolució de problemes o la intervenció en tasques professionals recollides en el perfil de graduat del pla d’estudis. 
 
Crèdit ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): 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 i que s’obté per la superació de cadascuna de les matèries del pla 
d’estudis. S’hi 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 arribar als objectius formatius propis de cadascuna de les matèries del corresponent pla d’estudis. 
 
Evidències: Proves que demostren la veracitat de les dades aportades. 
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Matèria: Unitat acadèmica que inclou una o diverses assignatures que es poden concebre de manera integrada. Les matèries es poden 
concebre de tal forma que constitueixin unitats coherents des del punt de vista disciplinari. De vegades poden establir-se criteris distints del 
disciplinari. Per exemple, dins un títol es podria concebre una matèria que tractàs de manera transversal el conjunt d’aspectes relacionats amb 
el maneig d’instrumental i eines de laboratori. 
 
Millora contínua: Concepte emprat en els models de gestió que implica un esforç continuat de l’organització per avançar en la qualitat del títol. 
 
Mòdul: Unitat acadèmica que inclou una o diverses matèries que constitueixen una unitat organitzativa dins un pla d’estudis. Per plantejar els 
mòduls poden utilitzar-se criteris temporals (agrupació de matèries programades en un o diversos cursos, semestres, etc.). Una altra 
alternativa seria definir mòduls que incloguin diferents matèries que poden agrupar-se des del punt de vista disciplinari. També pot definir-se un 
mòdul atenent el tipus de matèries o assignatures que conté. Pel que fa a aquest últim criteri, amb caràcter general podrien definir-se mòduls 
de tipus teòric, metodològic, tecnològic, vinculats a la pràctica professional i integradors (per exemple, projectes de fi de titulació). 
 
Objectius: Aspectes, propostes i intencions a assolir i prèviament definits en el pla d’estudis entre els quals es troba el perfil de graduat. 
 
Perfil d’ingrés: És una breu descripció de les característiques personals i acadèmiques (capacitats, coneixements, interessos) que en general 
es consideren adequades per a les persones que hagin de començar els estudis d’una titulació. Fent explícit el perfil d’ingrés, es pretén 
orientar els possibles futurs estudiants sobre les característiques que es consideren idònies per iniciar certs estudis, així com impulsar accions 
compensadores davant possibles deficiències (per exemple, durant els primers cursos de la titulació).  
 
Perfil de graduat: Conjunt de coneixements i competències definits que han de reunir els alumnes en acabar els estudis. 
 
Reconeixement de crèdits: Serà entès com l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments 
oficials, a la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments distints a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. 
 
Resultats d’aprenentatge: Formulacions que l’estudiant ha de conèixer, entendre i ser capaç de demostrar un cop finalitzat el procés 
d’aprenentatge. 
 
Transferència: Implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s’inclouran la 
totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la mateixa o en una altra universitat, que no hagin conduït a 
l’obtenció d’un títol oficial. 
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Taxa d’abandonament: Relació percentual entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que hagueren d’obtenir el títol l’any 
acadèmic anterior i que no s’han matriculat l’any acadèmic actual ni l’anterior.  

Forma de càlcul: Sobre una determinada cohort d’estudiants de nou ingrés, establir el total d’estudiants que sense finalitzar els 
estudis s’estima que no estaran matriculats a la titulació ni l’any acadèmic en què els hagin de finalitzar d’acord amb el pla 
d’estudis (t) ni l’any acadèmic següent (t+1), és a dir, dos anys seguits, el de finalització teòrica dels estudis i el següent.  
 

Nre. d’estudiants no matriculats els dos últims cursos “t” i “t+1” 
Nre. d’estudiants matriculats el curs t-n+1  × 100 

n = la durada en anys del pla d’estudis 
 

Taxa d’eficiència: Relació percentual entre el nombre total de crèdits teòrics del pla d’estudis als quals hagueren d’haver-se matriculat al llarg 
dels seus estudis el conjunt d’estudiants graduats en un determinat curs acadèmic i el nombre total de crèdits en els quals realment han hagut 
de matricular-se.  

Forma de càlcul: El nombre total de crèdits teòrics s’obté a partir del nombre de crèdits ECTS del pla d’estudis multiplicat pel 
nombre de graduats. Aquest nombre es divideix pel total de crèdits dels quals realment s’han matriculat els graduats.  
 

Crèdits teòrics del pla d’estudis * Nombre de graduats 
(Total de crèdits de què realment s’han matriculat els 

graduats) 
× 100 

 

Taxa de graduació: Percentatge d’estudiants que finalitzen l’ensenyament en el temps previst en el pla d’estudis (d) o en un any acadèmic 
més (d+1) en relació amb la seva cohort d’entrada.  

Forma de càlcul: El denominador és el nombre total d’estudiants que es varen matricular per primera vegada en un ensenyament 
en un any acadèmic (c). El numerador és el nombre total d’estudiants dels comptabilitzats en el denominador, que han finalitzat 
els seus estudis en el temps previst (d) o en un any acadèmic més (d+1).  
 

Graduats en “d” o en “d+1” (dels matriculats en “c”) 
Total d’estudiants matriculats en un curs “c” × 100 

 
Verificació: La verificació és l’avaluació d’un projecte de títol oficial enviat per la Universitat al CU. 
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3 AGENTS PRINCIPALS 

3.1 Agents interns 

3.1.1 Comissió d’elaboració i disseny dels nous títols de grau (CED) 
Composició 

a) President: degà o director del centre, o persona que delegui. 
b) Un estudiant elegit per la junta de centre. No és imprescindible que sigui membre de la junta de centre. 
c) Un PAS que pertanyi als serveis administratius del centre i doni suport a les titulacions. 
d) Un màxim de 10 professors elegits per la junta de centre, amb l’acord dels departaments implicats. Prèviament, el Consell de Direcció, 

oïts els centres i els departaments implicats, determinarà el nombre de membres de cada departament que han de participar a la 
comissió. 

La comissió nomenarà un secretari (d’entre els professors del punt d), que serà l’encarregat de convocar les reunions i redactar i custodiar les 
actes. 
 
Funcions 

a) Elaborar i dissenyar el pla d’estudis. 
b) Fer la memòria per a la sol·licitud de títols oficials de grau d’acord amb l’annex 1 del Reial decret 1393/2007 i mitjançant l’aplicació 

informàtica (programa VERIFICA) desenvolupada entre el Consell d’Universitats i l’ANECA. 
 

3.1.2 Comissió assessora del disseny i l’elaboració dels nous títols de grau (CADE) 
Composició 

a) Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària. President. 
b) Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea. 
c) Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica. 
d) Vicerector d’Estudiants i Campus. 
e) Vicerectora d’Infrastructures Universitàries. 
f) Cinc professors designats per la Rectora. 
g) Cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA).  
h) Director de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE). 
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La comissió nomenarà un secretari d’entre els seus membres, que serà l’encarregat de convocar les reunions i redactar i custodiar les actes. 
 
Funcions 

a) La coordinació de l’elaboració dels plans d’estudis. 
b) El suport acadèmic i tècnic per a l’elaboració dels plans d’estudis. 
c) L’emissió d’un informe inicial que doni la conformitat al pla d’estudis elaborat per cada comissió, d’acord amb la normativa. 
d) L’emissió d’informes en cas de dificultats en l’elaboració del pla d’estudis. 
e) La realització dels informes finals dels plans d’estudis aprovats per les juntes de centre. 
f) La realització de propostes adreçades al Consell de Direcció per a la resolució d’eventuals problemes derivats de l’elaboració dels 
plans d’estudis. 
g) Tots els informes que elaborarà aquesta comissió es remetran al Consell de Direcció per a l’adopció de l’acord corresponent. 

 

3.1.3 Consell de Direcció 
Funcions en relació amb aquest procés 

a) Proposar al Consell de Govern els títols de grau de la Universitat de les Illes Balears que s’han d’implantar i dels quals s’han d’elaborar 
els diversos plans d’estudis. 

b) Proposar al Consell de Govern l’adscripció de cada titulació de grau a una branca del coneixement, segons la normativa vigent. 
c) Iniciar el procés d’elaboració dels corresponents plans d’estudis. 
d) Acordar la facultat o escola responsable de dissenyar i d’elaborar el pla d’estudis de cada titulació de grau. Aquest acord es prendrà 

tenint en compte l’opinió dels centres i dels departaments implicats. 
e) Determinar el nombre de membres de cada departament que han de participar a la CED. 
f) Aprovar el calendari per a l’elaboració dels diversos plans d’estudis i proporcionar les directrius i les eines necessàries, d’acord amb 

l’annex 1 del Reial decret 1393/2007, per a l’elaboració dels diversos plans d’estudis. 
g) Crear la CADE. 
h) Aprovar els informes que emeti la CADE en cas que existeixin dificultats per arribar a un ampli consens al si de la CED. 
i) Aprovar la proposta de pla d’estudis. 
j) Donar a conèixer la proposta de pla d’estudis. 
k) Amb l’acord de les comissions d’elaboració i disseny dels plans d’estudis, aprovarà les matèries bàsiques de cadascuna de les 

titulacions de grau, tant les matèries bàsiques comunes de cadascuna de les diverses branques de coneixement com les matèries 
bàsiques específiques de cada titulació o conjunt de titulacions. 

l) Aprovar el sistema de garantia de qualitat. 
m) Elaborar la normativa sobre el sistema de reconeixement i transferència de crèdits. 
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n) Proposar al Consell de Govern un nou document de plantilla i una nova organització dels centres de la UIB. 
o) Organitzar el suport, l’exempció docent i la formació necessària per a l’elaboració dels diversos plans d’estudis. 

 

3.1.4 Consell de Govern 
Funcions en relació amb aquest procés 

a) Acordar els títols de grau de la UIB que s’han d’implantar i dels quals s’han d’elaborar els diversos plans d’estudis, a proposta del 
Consell de Direcció, oïdes les facultats i escoles i els departaments. 

b) Acordar l’adscripció de cada titulació de grau a una branca de coneixement, segons la normativa vigent. 
c) Aprovar la proposta de pla d’estudis una vegada aprovada pel Consell de Direcció. 
d) Aprovar el Reglament acadèmic. 
e) Aprovar la normativa sobre el sistema de reconeixement i transferència de crèdits. 
f) Aprovar un nou document de plantilla i una nova organització dels centres de la UIB. 

 

3.2 Agents externs 

3.2.1 Consell d’Universitats (CU) 
Funcions en relació amb aquest procés 

a) Dur a terme la verificació de les propostes dels ensenyaments universitaris oficials en l’àmbit espanyol. 
b) Encarregar a l’ANECA un informe d’avaluació previ dels nous plans d’estudis. 

 

3.2.2 ANECA 
Funcions en relació amb aquest procés 

a) Realitzar l’informe d’avaluació previ dels nous plans d’estudis. 
b) Constituir les comissions d’Avaluació de Branca de Coneixement. 
c) Constituir la Comissió d’Emissió d’Informes. 
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3.2.3 Comissions d’Avaluació de Branca de Coneixement (de l’ANECA) 
Composició 

 Un president 
 Un nombre de vocals que es determinarà en funció dels àmbits acadèmics, del nombre de títols diferents per avaluar i del nombre de 

sol·licituds presentades 
 Un vocal professional de la branca de coneixement corresponent 
 Un estudiant 
 Un secretari 

 
Funcions en relació amb aquest procés 
Realitzar les avaluacions dels plans d’estudis. 
 

3.2.4 Comissió d’Emissió d’Informes (de l’ANECA) 
 
Composició 

 Un president nomenat per la direcció de l’ANECA, el qual serà un expert de l’àmbit acadèmic 
 Cinc vocals, presidents de cadascuna de les comissions d’Avaluació de Branca de Coneixement 
 Un secretari, que serà membre de l’ANECA 

 
Funcions en relació amb aquest procés 
Elevar els informes emesos per les comissions d’Avaluació de Branca de Coneixement al Consell d’Universitats. 
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4 PROCÉS DE LA UIB PER A L’ELABORACIÓ I EL DISSENY DE LA PROPOSTA DE TÍTOL 
DE GRAU 

4.1 Objecte 
Dissenyar i elaborar els plans d’estudis de les titulacions de grau d’acord amb la normativa vigent. 
 

4.2 Abast 
Les activitats descrites inclouen des de l’aprovació del Consell de Govern dels títols que s’han d’implantar i l’adscripció de cada titulació a una 
branca de coneixement fins a l’enviament de la proposta de títol al Consell d’Universitats per a la seva verificació. 
 

4.3 Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB. Capítol 1: Procediment 
 
Article 1. Aprovació dels títols de grau 
1. El Consell de Govern, a proposta del 
Consell de Direcció, oïdes les facultats i 
escoles i els departaments implicats, 
acordarà, segons la normativa vigent, els 
títols de grau de la Universitat de les Illes 
Balears que es proposen per implantar a 
partir de l’adaptació de les titulacions 
actuals i dels quals s’han d’elaborar els 
plans d’estudis. 
2. Al mateix temps que s’aprovin els títols 
de grau que s’han d’implantar, el Consell 
de Govern, a proposta del Consell de 
Direcció, acordarà, oïts els centres i els 
departaments, l’adscripció de cada 

titulació de grau a una branca del 
coneixement. 
3. El Consell de Direcció acordarà el 
centre responsable de dissenyar i 
d’elaborar el pla d’estudis de cada titulació 
de grau. Aquest acord es prendrà una 
vegada oïts els centres i els departaments 
implicats. 
 
Article 2. Comissió d’elaboració i 
disseny dels nous títols de grau (CED) 
1. La junta de centre encarregada de 
dissenyar i elaborar el pla d’estudis 
constituirà la comissió d’elaboració i 
disseny de cada nou títol de grau (CED), 

que serà formada per un màxim de 12 
membres. 
2. Composició: 
a) President: el degà o director del centre, 
o persona que delegui. 
b) Un màxim de 10 professors elegits per 
la junta de centre, amb l’acord previ del 
consell de departament al qual pertanyi 
cada professor. Amb anterioritat, el 
Consell de Direcció, oïts els centres i els 
departaments implicats, haurà determinat 
el nombre de membres de cada 
departament que han de participar a la 
comissió. No cal que els professors elegits 
siguin membres de la junta de centre. Se’n 
poden elegir suplents. 
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c) Un estudiant elegit per la junta de centre 
d’entre els que cursen estudis de la 
titulació, sense necessitat que sigui 
membre de la junta. Se’n pot elegir 
suplent. 
d) La comissió nomenarà, d’entre els 
professors, un secretari, que s’encarregarà 
de convocar les reunions i redactar-ne i 
custodiar-ne les actes. 
e) A cada comissió hi haurà el suport d’un 
membre del personal d’administració i 
serveis, el qual participarà amb veu i 
sense vot a les reunions del CED. 
3. Funcions: 
a) Elaborar i dissenyar el pla d’estudis, 
d’acord amb la normativa aplicable. 
b) Fer la memòria i emplenar la 
documentació requerida. 
 
Article 3. Calendari d’elaboració dels 
plans d’estudis 
El Consell de Direcció aprovarà el 
calendari per a l’elaboració dels diversos 
plans d’estudis i proporcionarà les eines 
necessàries, d’acord amb l’annex 1 del 
Reial decret 1393/2007. 
 
Article 4. Comissió assessora del 
disseny i l’elaboració dels nous títols 
de grau (CADE) 
1. El Consell de Direcció nomenarà la 
comissió assessora del disseny i 
l’elaboració dels nous títols de grau 
(CADE), que coordinarà, donarà suport a 

les CED en el procés de l’elaboració dels 
plans d’estudis i resoldrà eventuals 
conflictes. 
2. Composició: 
a) El vicerector primer, de Planificació i 
Coordinació Universitària, que la presidirà. 
b) El vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Convergència Europea. 
c) El vicerector de Professorat i Innovació 
Pedagògica. 
d) El vicerector d’Estudiants i Campus. 
e) La vicerectora d’Infraestructures 
Universitàries. 
f) Cinc membres designats per la Rectora 
d’entre el personal docent i investigador 
de les diverses branques del coneixement 
recollides al Reial decret 1393/2007. 
g) La cap del Servei d’Estadística i Qualitat 
Universitària (SEQUA), amb veu però 
sense vot. 
h) El director de l’Oficina de Convergència 
i Harmonització Europea (OCIHE), amb 
veu però sense vot. 
3. La comissió nomenarà un secretari 
d’entre els seus membres, que 
s’encarregarà de convocar les reunions i 
redactar-ne i custodiar-ne les actes. 
4. Funcions: 
a) La coordinació de l’elaboració dels 
plans d’estudis. 
b) El suport acadèmic i tècnic per a 
l’elaboració dels plans d’estudis. 

c) L’emissió d’un informe inicial que doni la 
conformitat al pla d’estudis elaborat per 
cada comissió, d’acord amb la normativa. 
d) L’emissió d’informes en cas de 
dificultats en l’elaboració del pla d’estudis. 
e) La realització dels informes finals dels 
plans d’estudis aprovats per les juntes de 
centre. 
f) La realització de propostes adreçades al 
Consell de Direcció per a la resolució 
d’eventuals problemes derivats de 
l’elaboració dels plans d’estudis. 
Tots els informes que elaborarà aquesta 
comissió es remetran al Consell de 
Direcció per a l’adopció de l’acord 
corresponent. 
5. Les CED, mitjançant el seu president, 
podran sol·licitar a la CADE el suport i 
l’assessorament necessaris per a dur a 
terme la tasca encomanada. 
 
Article 5. Elaboració de la proposta dels 
plans d’estudis 
1. Cada CED ha d’elaborar una proposta 
de pla d’estudis que el degà de la facultat 
o el director de l’escola remetrà al Consell 
de Direcció. El Consell de Direcció 
l’enviarà a la CADE perquè elabori un 
informe inicial sobre la conformitat de la 
proposta amb la normativa. El Consell de 
Direcció, en vista de l’informe, prendrà una 
resolució sobre el pla d’estudis i ho 
comunicarà al degà de la facultat o al 
director de l’escola. En cas d’informe 
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favorable, se seguirà el procediment 
pertinent. 
2. En cas que existeixin dificultats per 
arribar a un acord en l’elaboració del pla 
d’estudis, el degà de la facultat o el 
director de l’escola n’informarà la comissió 
assessora, la qual, oïdes les parts, 
remetrà un informe al Consell de Direcció. 
El Consell de Direcció, analitzat l’informe, 
prendrà una decisió, que serà vinculant i 
que enviarà al degà de la facultat o al 
director de l’escola pertinent. 
3. Acordada la proposta del pla d’estudis 
per part de la comissió d’elaboració, amb 
l’informe inicial de la comissió assessora, i 
aprovada pel Consell de Direcció, el degà 
o el director de centre la remetrà en el 
termini de set dies als departaments i als 
centres implicats, i a la comunitat 
universitària. Els consells de departament, 
les juntes de centre i els membres de la 
comunitat universitària tindran un termini 
de vint dies per presentar al·legacions a la 
proposta davant la comissió d’elaboració 
del pla d’estudis de cada titulació (CED). 

En cas de silenci, s’entendrà que els 
departaments i els centres hi donen la 
conformitat. 
 
Article 6. Aprovació dels plans 
d’estudis per les juntes de facultat o 
escola 
Finalitzats els períodes d’al·legacions i en 
el termini màxim de vint dies, en vista de 
les al·legacions presentades: 
1. La comissió d’elaboració del pla 
d’estudis de cada titulació de grau (CED) 
farà un informe raonat que donarà 
resposta a les al·legacions rebudes; i 
2. La junta de centre aprovarà, si escau, la 
proposta de pla estudis, modificat segons 
les al·legacions acceptades, i la trametrà a 
la Rectora, juntament amb les al·legacions 
presentades i els informes emesos. 
La Rectora remetrà tota la documentació a 
la comissió assessora perquè la revisi, 
n’emeti l’informe final i l’elevi al Consell de 
Direcció. 
 

Article 7. Aprovació dels plans 
d’estudis pel Consell de Govern 
1. El Consell de Direcció, una vegada 
aprovada la proposta de pla d’estudis, la 
remetrà al Consell de Govern per a la seva 
aprovació, si escau. 
2. Aprovat el pla d’estudis pel Consell de 
Govern, se n’informarà el Consell Social i 
la Junta de Coordinació Universitària de 
les Illes Balears. 
3. Aprovat el pla d’estudis pel Consell de 
Govern i informat el Consell Social, es 
remetrà al Consell d’Universitats. Alhora, 
s’enviarà a la Conselleria d’Educació i 
Cultura del Govern de les Illes Balears, 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
Article 8. Supòsits excepcionals 
Si el procés d’elaboració d’un pla d’estudis 
s’interromp i es fa impossible complir els 
terminis establerts, el Consell de Direcció, 
oïts la comissió assessora i els centres 
implicats, pot prendre les mesures 
adequades per tal de continuar-ne la 
tramitació. 
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4.4 Normes de funcionament de les comissions d’elaboració i disseny dels nous títols de grau (CED) 
Per tal que les reunions es desenvolupin de manera satisfactòria, us suggerim una sèrie de normes de funcionament: 

a. Intentar que les decisions es prenguin per consens entre tots els membres de la CED. 
b. El president ha d’afavorir el consens. 
c. Els membres de la CED, per raons excepcionals, poden ser substituïts per un suplent. 
d. Quan un titular de la CED no pugui anar a una reunió programada, ho ha de justificar al president i aquest ha d’acceptar que el 

substitueixi temporalment un suplent. 
e. Preparar les reunions i executar les tasques encomanades. 
f. Puntualitat a l’inici i al final de les reunions. 
g. Les reunions s’han de convocar amb antelació i amb ordre del dia. 
h. S’ha de fer una acta de cada reunió. 
i. És imprescindible registrar i custodiar tant les convocatòries com les actes, ja que el procés d’elaboració i disseny serà objecte 

d’avaluació en el procés d’acreditació posterior. 
j. És convenient establir un calendari de reunions en el qual s’estableixi una periodicitat concreta i una planificació de la feina a fer. 
k. Cal demanar suport i assessorament a la CADE en cas de necessitat. En cas d’eventuals conflictes, el degà de la facultat o el 

director de l’escola n’ha d’informar la CADE, la qual, oïdes les parts, remetrà un informe al Consell de Direcció. El Consell de 
Direcció prendrà una decisió que serà vinculant i que enviarà al degà o director. 

l. Les CED, mitjançant el seu president, podran sol·licitar a la CADE a l’adreça cade@uib.es el suport i l’assessorament necessaris 
per a dur a terme la tasca encomanada. 

m. El president o persona en qui delegui enviarà a cade@uib.es l’acta i la convocatòria de cada reunió. 

4.5 Passos a seguir per a l’elaboració de la proposta 

4.5.1 Constitució de la CED 
El degà o director (o la persona que delegui) farà la convocatòria per a la reunió de constitució de la CED. 
 

4.5.2 Elecció del secretari i elaboració del pla de treball 
La CED ha de triar el secretari d’entre els professors, que s’encarregarà de convocar les reunions i redactar i custodiar les actes. 
Igualment s’ha d’establir el pla de treball on es determinin les feines a realitzar i els responsables de realitzar-les. Aquesta planificació inicial es 
pot modificar, però les modificacions han de quedar recollides en una acta. 
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4.5.3 Recollida i anàlisi d’informació, recerca de referents externs i consulta a grups d’interès 
Abans de començar a emplenar l’aplicació VERIFICA és convenient realitzar un procés de recollida i anàlisi d’informació. La recerca de 
referents externs i la consulta a grups d’interès són aspectes clau a l’hora que la proposta de títol obtingui una verificació favorable. 
 
La comissió d’elaboració i disseny del pla d’estudis ha de tenir en compte els referents externs següents: 

1. Els llibres blancs elaborats per l’ANECA. 
2. Els plans d’estudis elaborats per universitats espanyoles, europees i d’altres països, de qualitat i prestigi reconegut. 
3. Els informes d’associacions o col·legis professionals nacionals, europeus o d’altres llocs. 
4. Els títols dels catàlegs vigents. 
5. Els informes d’experts. 
6. Les propostes de les conferències de degans i directors de centres. 
7. Altres criteris professionals o acadèmics de qualitat reconeguda. 

 
Les CED han de prendre en consideració els requisits de qualitat explícits o implícits dels diferents grups d’interès en relació amb la formació 
que s’imparteix, amb especial atenció als estudiants. L’anàlisi de les seves necessitats i expectatives és el punt de partida per al disseny i 
l’elaboració dels plans d’estudis dels nous títols de grau. 
 
Segons l’article 11 del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB, «Per tal de donar compliment a l’encàrrec del 
Consell de Direcció i a la normativa vigent sobre la reforma de les titulacions de grau, la comissió d’elaboració i disseny de cada pla d’estudis 
es reunirà, si escau, amb membres dels col·legis professionals, amb representants de l’administració pertinent o del món empresarial i social i 
amb titulats de la UIB en les diverses titulacions en procés d’adaptació que consideri adients.» 
 
A títol il·lustratiu es poden considerar els grups d’interès següents: 
 

 Estudiants 
 PDI i PAS de suport a la titulació 
 Equip de direcció de la Universitat 
 Ocupadors i graduats 
 Associacions i col·legis professionals 
 Administracions públiques 
 Societat en general 
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De la mateixa manera es poden considerar com a processos de consulta a grups d’interès les enquestes realitzades a titulats (Enquesta 
d’inserció laboral), ocupadors (Les competències genèriques i els titulats universitaris a les Illes Balears), estudiants (Enquesta de perfil i 
satisfacció dels alumnes de nou ingrés i Enquesta de satisfacció dels alumnes) i professors (Enquesta de satisfacció dels professors i estudi de 
les competències transversals a l’educació des del punt de vista del professorat) i altres que pugui dur a terme la CED o els centres. 
 
És aconsellable utilitzar la informació continguda al CD Indicadors, dades i estadístiques del SEQUA; si escau, l’autoinforme i informe 
d’avaluació externa resultats del procés d’avaluació institucional, etc. 
 
A la redacció de la proposta del pla d’estudis que s’enviï al Consell d’Universitats per a la seva verificació han de quedar paleses les consultes 
realitzades i com han incidit en la presa de decisions relatives al disseny del pla d’estudis. 
 

4.5.4 Definició de l’oferta formativa i emplenament de l’aplicació VERIFICA 
 
La definició de l’oferta formativa es farà tenint en compte els criteris i procediments que figuren en aquesta guia a les parts B i C. 
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5 PROCEDIMENT DEL CONSELL D’UNIVERSITATS I DE L’ANECA PER A LA VERIFICACIÓ 

5.1 Introducció 
El Consell d’Universitats (CU), segons el Reial decret 1393/2007, és l’encarregat de la verificació de les propostes dels ensenyaments 
universitaris oficials en l’àmbit espanyol. 
 
Una vegada elaborats els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols oficials, hauran de ser verificats pel Consell d'Universitats d'acord 
amb les normes establertes al present capítol. 
 
Els títols universitaris oficials s’hauran de sotmetre a un procediment d'avaluació cada 6 anys a comptar de la data del seu registre en el RUCT, 
amb la finalitat de mantenir la seva acreditació. 
 
L'ANECA establirà els protocols de verificació i acreditació necessaris d’acord amb el que disposa el Reial decret. 
 

5.2 Objecte 
Avaluar i verificar el disseny dels títols de grau presentats per la Universitat. 
 

5.3 Abast 
Les activitats descrites inclouen des de l’enviament de la proposta de la sol·licitud per a la seva avaluació i verificació fins a la resolució del 
Consell d’Universitats. 
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5.4 Presentació de la sol·licitud per a la verificació de 
títols 

Una vegada que les universitats hagin elaborat la proposta de títol, 
sol·licitaran la verificació del pla d’estudis al Consell d’Universitats (Vegeu 
diagrama de presentació de la sol·licitud per a la verificació de títols a la 
pàgina següent). 
 
El pla d'estudis elaborat per la Universitat serà enviat al Consell 
d'Universitats per a la seva verificació. Aquest comprovarà si s'ajusta als 
protocols de verificació. En cas d'existir deficiències, el Consell 
d'Universitats retornarà el pla d'estudis a la Universitat perquè hi faci les 
modificacions oportunes en el termini de 10 dies naturals. 
 
El Consell d'Universitats enviarà el pla d'estudis a l’ANECA perquè elabori 
l'informe d'avaluació, que tindrà el caràcter preceptiu i determinant al qual 
es refereix l'article 42.5c de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

5.5 Avaluació de la proposta 
L’ANECA avaluarà els plans d'estudis, d'acord amb els protocols de 
verificació.  
 
L'avaluació del pla d'estudis la realitzarà una comissió formada per experts 
de l'àmbit acadèmic i, si escau, professional, del títol corresponent. 
Aquests experts seran avaluadors independents i de reconegut prestigi 
designats per l’ANECA.  
 
L’Agència elaborarà una proposta d'informe que s'expressarà, de forma 
motivada, en termes favorables o desfavorables al pla d'estudis presentat, 
i pot incloure, si escau, recomanacions sobre la manera de millorar-lo. 
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Aquest informe serà enviat per l’ANECA 
a la Universitat perquè, si escau, hi 
pugui presentar al·legacions en el 
termini de 20 dies naturals.  
 
Una vegada conclòs el termini i 
valorades les al·legacions, l’ANECA 
elaborarà l'informe d'avaluació, que 
serà favorable o desfavorable, i el 
remetrà al Consell d'Universitats.  
 

5.6 Resolució de verificació 
El Consell d'Universitats comprovarà la 
denominació proposada per al títol, que 
el pla d'estudis té l'informe d'avaluació 
favorable, que s'adequa a les previsions 
del Reial decret 1393/2007 i que és 
coherent amb la denominació del títol 
proposat. En el termini de 6 mesos des 
de la data d'enviament, el Consell 
d'Universitats dictarà la resolució de 
verificació, que serà positiva, si es 
compleixen les condicions 
assenyalades, o negativa, en cas 
contrari.  
 
La resolució de verificació es 
comunicarà al Ministeri d'Educació i 
Ciència, a la comunitat autònoma i a la 
Universitat.  
 

Presentació de la sol·licitud per a la verificació de títols 

Presentació de 
l’imprès de sol·licitud 

REGISTRE REGISTRE 
ADMINISTRATIUADMINISTRATIU  

  

SOLSOL ·L·LICITANTICITANT  

Imprès de 
sol·licitud 

Fitxer 
electrònic 
Memòria 

de 
sol·licitud 

CONSELL CONSELL 
D’UNIVERSITATD’UNIVERSITATSS  

Enviament de 
l’imprès de 
sol·licitud 

Lectura del 
codi de 

barres de 
l’imprès de 
sol·licitud 

Encreuament 
del codi de 
barres de 

l’imprès i del 
fitxer electrònic 

Recepció 
completada 

de la 
sol·licitud 

ANECANECAA  
Enviament de la 

memòria a 
l’ANECA per a 

l’avaluació  

Comprovació dels 
requisits de la sol·licitud. 
Si ni es compleixen el CU 
ho indica a la Universitat 
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5.7 Presentació de reclamacions 
Contra la resolució de verificació la Universitat hi podrà recórrer davant la Presidència del Consell d'Universitats. En cas de ser admesa a tràmit 
la reclamació, aquesta serà valorada per una comissió designada a aquest efecte per aquest òrgan i formada per experts que no hagin 
intervingut en l'avaluació que ha conduït a la resolució negativa. Aquesta comissió examinarà l'expedient relatiu a la verificació per vetllar per 
les garanties establertes i podrà ratificar la resolució o, si escau, acceptar la reclamació i remetre-la a l’ANECA, indicant de forma concreta els 
aspectes de l'avaluació que han de ser revisats, tot això en un termini màxim de tres mesos.  
 
L'examen de la reclamació es farà basant-se en el pla d'estudis elaborat per la Universitat i tota la documentació continguda a l'expedient.  
 
L’ANECA analitzarà els aspectes assenyalats pel Consell d'Universitats i remetrà el corresponent informe, basant-se en el qual el Consell 
d'Universitats emetrà la resolució definitiva. En cas de ser desestimada la reclamació, el Consell d'Universitats ho comunicarà a la Universitat i 
a la comunitat autònoma, i en cas de ser estimada dictarà la resolució de verificació i es comunicarà al Ministeri d'Educació i Ciència, a la 
comunitat autònoma i a la Universitat.  
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6 CALENDARI INICIAL D’ELABORACIÓ DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE GRAU 
A LA UIB 

 
19 de febrer Aprovació del Consell de Govern dels títols que s’han d’implantar i adscripció de cada titulació a una branca de 

coneixement 
A partir del 19 de febrer Informacions del Consell de Direcció: 

- centre responsable de dissenyar el pla d’estudis de cada titulació 
- nombre de membres de cada departament que ha de participar a les comissions d’elaboració i disseny 
- membres de la comissió assessora 

A finals de febrer Constitució de la comissió assessora 
Fins al 10 de març Aprovació i constitució de les comissions d’elaboració i disseny per part de les juntes de centre 
A partir del 10 de març - Edició de la Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 

- Formació específica a les comissions d’elaboració i disseny 
- Inici de l’elaboració dels plans d’estudis 

Fins al 19 de març Proposta del Consell de Direcció de les matèries de formació bàsica de cadascuna de les branques de 
coneixement 

Fins al 30 de juny 
 

Finalització de la proposta de pla d’estudis per part de les comissions d’elaboració 

Fins a finals de setembre Vistiplau del pla d’estudis dins la comunitat universitària, d’acord amb el reglament de la UIB 
Octubre-novembre Aprovació dels plans d’estudis pel Consell de Direcció i pel Consell de Govern i remissió al Consell d’Universitats 

per a la seva verificació. Remissió a la Conselleria d’Educació i Cultura  
A partir de l’octubre Formació al professorat mitjançant el taller Metodologia ECTS a la UIB 
Març-abril 2009 
 

Verificació favorable del Consell d’Universitats, autorització de la comunitat autònoma, aprovació del Consell de 
Ministres i inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols 

Abril-maig 2009 Oferta de places dels nous títols 
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C. SUPORT A L’ELABORACIÓ I EL DISSENY DELS NOUS TÍTOLS DE GRAU 

0 PRIMERS PASSOS 

0.1 Pantalla inicial 
Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Per accedir a l’aplicació us heu de registrar. Per a això heu 
d’aportar el vostre nom, cognoms i correu electrònic i la 
universitat a la qual pertanyeu. El correu electrònic serà el vostre 
nom d’usuari (login). 
 
El president de la CED o persona que delegui, serà l’única 
persona que tindrà accés per introduir la informació al programa 
VERIFICA. La resta dels membres de la CED o persones 
interessades també poden tenir accés a l’aplicació, però tan sols 
amb l’objecte de conèixer l’estructura i el contingut del programa. 
Això es deu al fet que cada pla d’estudis dissenyat està associat 
a un únic usuari i contrasenya.  
 
Els terminis perquè l'aplicació informàtica enviï les claus d'accés 
són de 48 hores després d'haver-se registrat. Aquestes claus 
d'accés estan subjectes a un procés d'autenticació per part de la 
UIB. L'usuari que es registri ara, també pot sol·licitar, amb les 
mateixes claus, títols més endavant. No hi ha data de caducitat 
dels usuaris registrats. 
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0.2 Gestió de sol·licituds 
VERIFICA us dóna l’opció d’emplenar directament a l’aplicació la nova 
sol·licitud, importar les dades des d’un arxiu o copiar les dades d’una 
sol·licitud preexistent. 
 
En aquesta pantalla podeu gestionar les sol·licituds (en cas que en feu 
més d’una) amb operacions com filtres, ordenar… 
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0.3 Instruccions generals de l’aplicació 
En cadascuna de les pestanyes de la pantalla figuren els 
diferents apartats que haureu d’emplenar per generar la 
sol·licitud.  
 
Cada pestanya a emplenar disposa de l’opció Guardar, que us permetrà anar salvant la informació introduïda. 
 
Si canviau de pestanya amb dades modificades sense guardar, es mostra una finestra d'avís amb el missatge següent: «Los datos de esta 
pestaña han sido modificados. Desea continuar sin guardar.» Si es tria l'opció Acceptar, les dades modificades no es guardaran i l'aplicació 
canviarà de pestanya. Si decidiu no guardar, la pestanya modificada es mostrarà en color vermell. En cas contrari, si es tria l'opció Cancel·lar, 
l'aplicació es mantindrà a la mateixa pestanya i es tindrà l'opció de guardar la informació modificada. 
 
Els camps marcats amb un asterisc (*) s’han d’emplenar obligatòriament. 
 
En cada apartat trobareu una opció d'ajuda que posa a la vostra disposició orientacions que us facilitaran la comprensió dels continguts a 
desenvolupar i la inserció de les dades en l'aplicació. Així mateix, amb l'objectiu de facilitar l’emplenament, en els camps on expressament 
s'indiqui, es podran adjuntar arxius en format PDF. 
 

0.4 Estats de la sol·licitud 
Quan s'inicia una sol·licitud, aquesta es troba en estat «esborrany». Una vegada emplenada la informació de la sol·licitud, prement Generar 
sol·licitud, es podrà imprimir el full de sol·licitud. Una vegada fet aquest pas, la sol·licitud passa a ser «provisional».  
 
Quan l'imprès de sol·licitud arriba al Consell d'Universitats, la sol·licitud passa a l’estat de «completat».  
 
Posteriorment, l'aplicació assenyalarà si l'expedient està en estat de «correcció» (dirà: subsanación) (en cas que la sol·licitud no estigui 
degudament emplenada), de «desestimament» (si la sol·licitud no s’admet a avaluació) o «comprovat» (quan se sol·licita l'informe 
d'avaluació a l’ANECA). 
 
Mentre s’elabora l’informe d'avaluació, la sol·licitud està «pendent d’avaluació», i una vegada l'informe s’ha enviat a la Universitat, l'estat és 
d’«enviament d’al·legacions». Una vegada rebudes les al·legacions a l’ANECA, la sol·licitud passa a l’estat d’«avaluació final». 
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0.5 Idioma a utilitzar per a l’elaboració de la proposta 
 
Per emplenar els diferents apartats de la memòria que s’adreçarà al Consell d’Universitats per a la seva verificació, s’ha d’emprar el castellà. 
 

0.6 Preguntes més freqüents 
 
A l’annex 3 disposau d’una llista de les preguntes més freqüents que s’han fet a l’ANECA sobre l’aplicació, amb les respostes corresponents. 
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1 DESCRIPCIÓ DEL TÍTOL 

1.1 Representant legal de la Universitat 
Casas Ametller, Montserrat 
NIF: Demanau-lo a la CADE 
Rectora 
 

1.2 Responsable del títol 
Indicau les dades del degà o director del centre 
 

1.3 Universitat sol·licitant 
Universitat de les Illes Balears 
CIF: Q0718001A 

1.4 Adreça a efectes de notificació 
Montserrat Casas Ametller 
Universitat de les Illes Balears 
rectora@uib.es 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
Fax: 971 17 28 52 
Tel.: 971 17 30 34 
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1.5 Descripció del títol 

1.5.1 Denominació 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
Art. 9.3: «La denominació dels títols de graduat és: 
graduat o graduada en T per la universitat U, en què T 
és el nom del títol i U la denominació de la universitat 
que expedeix el títol. En el suplement europeu al títol, 
d’acord amb les normes que el regulin, es farà 
referència a la branca de coneixement en què el títol 
s’incardini.» 
 

La proposta ha d’establir la denominació del títol tenint 
en compte que s’ha d’identificar amb els seus 
continguts formatius i ser coherent amb la seva 
disciplina. De la mateixa forma, no ha de conduir a error 
sobre el seu nivell o els seus efectes acadèmics ni a 
confusió sobre els efectes professionals.  
 
En el cas dels ensenyaments de grau la denominació 
ha de ser: graduat en T per la universitat U, on T és el 
nom del títol i U la denominació de la universitat que 
expedeix el títol. 
 
S’ha d’indicar que es tracta d’un cicle de grau. 
 

La proposta ha de recollir la denominació del títol, de 
manera que la denominació proposada sigui coherent 
amb el pla d’estudis proposat i no condueixi a error 
sobre el seu nivell o els seus efectes acadèmics ni a 
confusió sobre el seu contingut i, si escau, els efectes 
professionals. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Graduat o Graduada en ____________ per la 
Universitat de les Illes Balears 
 
Vegeu la llista que apareix a l’apartat 1.5.4, Branca 
de coneixement. 
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1.5.2 Centre/s on s’imparteix el títol. Universitat/s participants 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 1.3: «El Consell de Direcció acordarà el centre 
responsable de dissenyar i d’elaborar el pla d’estudis de 
cada titulació de grau. Aquest acord es prendrà una 
vegada oïts els centres i els departaments implicats.» 
 
Article 21. «Dobles titulacions i titulacions conjuntes  
»El Consell de Direcció, d’acord amb les facultats i les 
escoles implicades, impulsarà al si de la UIB la 
realització de dobles titulacions de grau. Igualment 
afavorirà la realització de titulacions conjuntes amb 
altres universitats.» 
 
Disposició addicional cinquena: «El Consell de Direcció, 
d’acord amb la normativa existent i oïts els centres 
implicats, proposarà al Consell de Govern una nova 
organització dels centres de la UIB i de l’adscripció de 
les diverses titulacions.» 

S’ha d’indicar el nom de la universitat sol·licitant i del 
centre, o si escau, departament o institut responsable 
dels ensenyaments conduents al títol.  
 
En cas que diverses universitats organitzin 
conjuntament un únic títol oficial de grau, s’ha de 
presentar una sol·licitud conjunta de verificació la 
proposta de la qual ha d’anar acompanyada del 
corresponent conveni, on s’ha d’especificar clarament 
la/les universitat/s responsable/s de la custòdia dels 
expedients dels estudiants i de l’expedició del títol. 
També ha d’indicar-se el procediment de modificació o 
extinció del pla d’estudis, així com les altres 
responsabilitats de cadascuna. En el supòsit de 
convenis amb universitats estrangeres, en tot cas, la 
universitat espanyola ha de custodiar els expedients 
dels títols que expedeixi. 

La proposta ha de recollir la universitat sol·licitant i el 
centre, departament o institut responsable del 
programa. 
 

 

Instruccions/orientacions de la UIB 
per emplenar la memòria 
Indicau el nom oficial del centre. 
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1.5.3 Tipus d’ensenyament 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 19: «Tipus d’ensenyament. 
»El pla d’estudis de cada titulació determinarà si 
l’ensenyament és presencial, semipresencial o no 
presencial, d’acord amb la present normativa.» 
 
Art. 26: «Tipus d’ensenyament i percentatge de 
presencialitat 
»Segons el tipus dels estudis, el percentatge d’hores de 
presencialitat dels títols oficials serà el següent:  
»1. Estudis presencials: un mínim del 25% i un màxim 
del 40%. 
»2. Estudis semipresencials: un mínim del 10% i un 
màxim del 24%. 
»3. Estudis no presencials (a distància o virtuals): un 
mínim del 5% i un màxim del 9%.» 
 

S’ha d’indicar si els ensenyaments conduents al títol 
s’imparteixen en la seva totalitat amb caràcter 
presencial, a distància o parcialment en ambdues 
modalitats. 

La proposta ha d’incloure la informació sobre el tipus 
d’ensenyament (presencial, semipresencial o a 
distància). 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
 
Heu de triar al menú desplegable la modalitat dels estudis que s’ofereixen: presencial, semipresencial o a distància.  
 
En el cas de títols amb més d’una modalitat, heu de consultar la CADE. 
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1.5.4 Branca de coneixement 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials 
Art. 12.4: «La universitat ha de proposar l’adscripció del corresponent títol de graduat o 
graduada a alguna de les branques de coneixement següents: 
»a) Arts i humanitats. 
»b) Ciències. 
»c) Ciències de la salut. 
»d) Ciències socials i jurídiques. 
»e) Enginyeria i arquitectura. 
»L’adscripció esmentada és també aplicable en els casos en què el títol estigui relacionat 
amb més d’una disciplina i s’ha de fer respecte de la principal.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB  
Art. 1.2: «Al mateix temps que s’aprovin els títols de grau que s’han d’implantar, el Consell 
de Govern, a proposta del Consell de Direcció, acordarà, oïts els centres i els departaments, 
l’adscripció de cada titulació de grau a una branca del coneixement.» 

En el cas de títols que estan 
relacionats amb més d’una disciplina, 
aquesta adscripció s’ha de fer 
respecte a la branca principal. 

Al protocol d’avaluació per a la 
verificació de títols universitaris 
oficials (grau i màster) no apareix cap 
criteri referent a aquest aspecte. 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
A la Junta de Govern de 19 de febrer de 2008 es va prendre l’acord següent: 
El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, d’acord amb la normativa vigent i amb l’article 1.2 del Reglament d’ordenació dels 
ensenyaments universitaris de grau de la UIB, aprova l’adscripció de cada titulació de grau a una branca de coneixement: 
1. Art i Humanitats 
 Títol de grau d’Història 
 Títol de grau d’Història de l’Art 
 Títol de grau de Filologia Anglesa 
 Títol de grau de Filologia Hispànica 
 Títol de grau de Filologia Catalana 
 Títol de grau de Filosofia 
 

2. Ciències 
 Títol de grau de Biologia 
 Títol de grau de Física 
 Títol de grau de Química 
 Títol de grau de Bioquímica  

3. Ciències de la Salut 
 Títol de grau d’Infermeria 
 Títol de grau de Fisioteràpia 
 Títol de grau de Psicologia  
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4. Ciències Socials i Jurídiques 
 Títol de grau d’Educació Social 
 Títol de grau de Pedagogia 
 Títol de Grau d’Educació Infantil 
 Títol de Grau d’Educació Primària 
 Títol de grau de Treball Social 
 Títol de grau d’Economia 
 Títol de grau d’Empresa 
 Títol de grau de Turisme 
 Títol de grau de Dret 
 Títol de grau de Geografia 

5. Enginyeria i Arquitectura 
 Títol de grau d’Enginyeria d’Edificació 
 Títol de grau d’Enginyeria Electrònica i 

Automàtica Industrial 
 Títol de grau d’Enginyeria Informàtica 
 Títol de grau d’Enginyeria de Telecomunicació 

(Telemàtica) 
 Títol de grau d’Enginyeria Agrícola 
 Títol de grau de Matemàtiques 
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1.5.5 Nombre de places de nou ingrés ofertes 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 18: «Cada pla d’estudis haurà d’incorporar la 
proposta de numerus clausus de cada titulació, que 
serà elevada al Consell de Govern per a la seva 
aprovació, si escau. » 
 

S’ha d’explicitar l’estimació d’oferta de places de nou 
ingrés durant els quatre primers anys. 

La proposta ha d’indicar el nombre de places de nou 
ingrés ofertes. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Govern proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment 
s’incorporarà la informació pertinent.  
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1.5.6 Nombre d’ECTS del títol 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.  
Art. 12.2: «Els plans d’estudis han de tenir 240 crèdits, 
que han de contenir tota la formació teòrica i pràctica 
que l’estudiant hagi d’adquirir: aspectes bàsics de la 
branca de coneixement, matèries obligatòries o 
optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs 
dirigits, treball de fi de grau o altres activitats formatives. 
»En els supòsits que això sigui determinat per normes 
de dret comunitari, el Govern, amb l’informe previ del 
Consell d’Universitats, podrà assignar un nombre més 
gran de crèdits.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB  
Art. 23: «Nombre de crèdits per curs. 
»El nombre total de crèdits establert en els plans 
d’estudis per a cada curs acadèmic serà de 60, 
distribuït en 30 crèdits per al semestre de tardor i 30 
crèdits per al semestre de primavera. Aquesta 
assignació de crèdits s’entendrà referida a un estudiant 
amb dedicació a temps complet als estudis 
universitaris.» 
Art. 24.: «Valor del crèdit ECTS 
»1. Un crèdit ECTS dels estudis oficials es 
comptabilitzarà com a 25 hores de treball de l’estudiant. 
S’estableix en 1.500 hores la dedicació total al treball 
per a un estudiant a temps complet durant un any 
acadèmic.  
»2. Les hores de treball dels crèdits ECTS es 
distribuiran de forma proporcional entre les setmanes 
de l’any acadèmic. La mitjana d’hores setmanals de 
treball de l’estudiant serà de quaranta.» 
 

En l’assignació de crèdits a cadascuna de les matèries 
que configurin el pla d’estudis es computarà el nombre 
d’hores de treball requerides perquè els estudiants 
puguin adquirir els coneixements, les capacitats i les 
destreses corresponents. En aquesta assignació hi 
hauria d’haver compreses les hores corresponents a les 
classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores 
d’estudi, les dedicades a la realització de seminaris, 
treballs, pràctiques o projectes i les exigides per a la 
preparació i realització dels exàmens i proves 
d’avaluació. 

Al protocol d’avaluació per a la verificació de títols 
universitaris oficials (grau i màster) no apareix cap 
criteri referent a aquest aspecte. 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Llevat dels casos en què existeixi una directiva europea 
o de l’Estat espanyol en relació amb una titulació 
determinada, tots els graus tindran 240 crèdits ECTS. 
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1.5.7 Nombre mínim d’ECTS de matrícula per estudiant i període lectiu 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Disposició addicional sisena: «El Consell de Direcció, 
d’acord amb la normativa vigent i oïts els centres, 
proposarà al Consell de Govern el nombre mínim de 
crèdits europeus de què s’ha de matricular cada 
estudiant per període lectiu, com també les normes de 
permanència.» 

Ha d’especificar-se el nombre mínim de crèdits 
europeus de matrícula per estudiant i període lectiu i, si 
escau, les normes de permanència. Els requisits 
plantejats en aquest apartat han de permetre als 
estudiants cursar estudis a temps parcial i atendre 
qüestions derivades de l’existència de necessitats 
educatives especials. 

En tot cas es comprovarà que els requisits plantejats en 
aquest apartat poden permetre als estudiants cursar 
estudis a temps parcial i poden atendre qüestions 
derivades de necessitats educatives especials. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Govern proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment 
s’incorporarà la informació pertinent.  
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1.5.8 Normes de permanència 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB. 
Disposició addicional sisena: «El Consell de Direcció, 
d’acord amb la normativa vigent i oïts els centres, 
proposarà al Consell de Govern el nombre mínim de 
crèdits europeus de què s’ha de matricular cada 
estudiant per període lectiu, com també les normes de 
permanència.» 

S’han d’especificar les normes de permanència. Els 
requisits plantejats en aquest apartat han de permetre 
als estudiants cursar estudis a temps parcial i atendre 
qüestions derivades de l’existència de necessitats 
educatives especials. 

En tot cas es comprovarà que els requisits plantejats en 
aquest apartat poden permetre als estudiants cursar 
estudis a temps parcial i poden atendre qüestions 
derivades de necessitats educatives especials. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Govern proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent.  
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1.5.9 Naturalesa de la institució que concedeix el títol i del centre universitari en el qual el titulat ha acabat els 
estudis 

Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 
Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.  
Article 1.1: «La Universitat de les Illes Balears és una 
institució de dret públic al servei de la societat, amb 
personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa 
les competències que expressament li atribueix la 
legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per 
l.ordenament jurídic per realitzar el servei públic de 
l.educació superior mitjançant la investigació, la 
docència i l.estudi, i desenvolupa les funcions que li 
atribueix l.article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats (LOU). » 

S’ha d’especificar la naturalesa de la institució: 
 Pública 
 Privada o de l’Església 

També s’ha d’especificar la naturalesa del centre que 
imparteix la titulació: 

 Propi 
 Adscrit 

Al protocol d’avaluació per a la verificació de títols 
universitaris oficials (grau i màster) no apareix cap 
criteri referent a aquest aspecte. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
La UIB és una institució Pública. El centre en el qual s’impartirà el títol és de naturalesa pròpia 
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1.5.10 Professions per a les quals capacita el títol una vegada obtingut  
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix la 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Art. 
12.9. «Quan es tracti de títols que habilitin per a 
l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya, 
el Govern ha d’establir les condicions a què s’han 
d’adequar els corresponents plans d’estudis, que, a 
més, s’han d’ajustar, si s’escau, a la normativa europea 
aplicable. Aquests plans d’estudis, en tot cas, s’han de 
dissenyar de forma que permetin obtenir les 
competències necessàries per exercir aquesta 
professió. A aquests efectes, la universitat ha de 
justificar l’adequació del pla d’estudis a les condicions 
esmentades.» 

En el cas d’un títol vinculat a una professió regulada, 
s’ha d’indicar el nom de la professió. 

Al protocol d’avaluació per a la verificació de títols 
universitaris oficials (grau i màster) no apareix cap 
criteri referent a aquest aspecte. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Entre d’altres fonts, per emplenar aquest apartat són de molta utilitat els llibres blancs de l’ANECA 
(http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp), com també les fitxes tècniques de proposta de títols universitaris de grau que 
podeu consultar a la web de l’OCIHE (Secció Documents/ altres documents http://www.uib.es/servei/ocihe/). 
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1.5.11 Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB  
Art. 17: «Coneixement d’un idioma estranger 
»1. Per a l’obtenció de cadascuna de les titulacions de grau de la UIB serà necessari el coneixement de 
l’anglès, d’acord amb el desenvolupament que es farà d’aquest requisit en cada pla d’estudis. En aquest 
sentit, per certificar el coneixement de la llengua anglesa i poder obtenir la titulació de grau, l’estudiant 
haurà de superar una prova d’idioma o bé aprovar una assignatura d’anglès, d’acord amb la proposta de 
pla d’estudis. Així mateix, aquesta assignatura s’entendrà superada en cas que l’estudiant presenti 
certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB. 
»2. El Consell de Direcció proposarà per a cada branca de coneixement, almenys una assignatura 
d’anglès. 
»3. En el cas especial de la titulació de Filologia Anglesa, serà necessari demostrar el coneixement 
d’una altra llengua estrangera per a l’obtenció de la titulació, d’acord amb les condicions esmentades a 
l’apartat 1 del present article. 
»4. El Consell de Direcció impulsarà, d’acord amb els departaments i els centres, la impartició de 
matèries i assignatures en anglès, mitjançant la formació específica del professorat i d’altres mesures 
que permetin assolir aquest objectiu. 
»5. La Comissió Acadèmica aprovarà les condicions per les quals la impartició d’un determinat nombre 
d’assignatures en anglès en cada una de les titulacions de la UIB podrà implicar la superació del requisit 
del coneixement de l’anglès establert a l’apartat 1 d’aquest article. » 
 
Estatuts de la UIB 
Art. 5: «Llengua de la Universitat 
»La llengua catalana, pròpia de la Universitat de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, 
caràcter de llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret d’utilitzar-la. La Universitat 
normalitzarà l’ús del català en l’àmbit de les seves competències.» 

L’ANECA no ofereix cap 
orientació per a aquest punt. 

Al protocol d’avaluació per a la 
verificació de títols universitaris 
oficials (grau i màster) no 
apareix cap criteri referent a 
aquest aspecte. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Les llengües utilitzades han de ser el català i el castellà, que són les llengües oficials de la Universitat i, algunes assignatures s’han de fer 
en anglès. 
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2 JUSTIFICACIÓ 

En aquest apartat s’ha d’incloure informació que justifiqui la rellevància del títol conforme a les experiències formatives o d’investigació, 
l’adequació a l’àmbit acadèmic al qual fa referència i/o la consonància amb estudis similars existents. 

2.1 Justificació del títol  

2.1.1  Interès acadèmic, científic o professional del títol 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials Annex I: «2.1. Justificació del títol 
proposat, on s’argumenti el seu interès acadèmic, científic o 
professional.» 
 

S’han de descriure les evidències que posin de manifest 
l’interès i la pertinència acadèmica, científica o professional 
del títol. En aquest sentit, es poden oferir evidències de 
diferents tipus: 
 Experiències anteriors de la Universitat en la impartició 

de títols de característiques similars. 
 Dades i estudis sobre la demanda potencial del títol i el 

seu interès per a la societat. 
 Relació de la proposta amb les característiques 

socioeconòmiques de la zona d’influència del títol. 
 Justificació de l’existència de referents nacionals i 

internacionals que avalin la proposta.  

La proposta ha d’aportar evidències 
que posin de manifest l’interès i la 
rellevància acadèmica, científica o 
professional del títol. 
 

2.1.2 Normes reguladores 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix la l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials. Art. 12.9. «Quan es tracti de 
títols que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades 
a Espanya, el Govern ha d’establir les condicions a què s’han 
d’adequar els corresponents plans d’estudis, que, a més, s’han 
d’ajustar, si s’escau, a la normativa europea aplicable. Aquests plans 
d’estudis, en tot cas, s’han de dissenyar de forma que permetin 
obtenir les competències necessàries per exercir aquesta professió. 
A aquests efectes, la universitat ha de justificar l’adequació del pla 
d’estudis a les condicions esmentades.» 

En cas que el títol habiliti per a l’accés a l’exercici d’una 
activitat professional regulada a Espanya, s’ha de justificar 
l’adequació de la proposta a les normes reguladores de 
l’exercici professional vinculat al títol, fent referència 
expressa a aquestes normes. 

En cas que el títol habiliti per a 
l’accés a l’exercici d’una activitat 
professional regulada a Espanya, 
s’ha d’ajustar a les condicions i els 
continguts definits pel Govern i el 
Ministeri d’Educació i Ciència. 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
La justificació del títol proposat es pot realitzar utilitzant 
els dos tipus d’elements següents: 
 

Elements retrospectius: 
 Ensenyament/s substituït/s a causa de la nova proposta que es 

presenta 
 Indicadors de demanda, de matrícula i de graduació dels 

ensenyaments afins inclòs el que serà substituït (per a la 
previsió de la demanda d’estudiants de nou accés es pot fer 
referència a la demanda registrada en les titulacions afins en 
els darrers cursos, vegeu CD del SEQUA Indicadors, dades i 
estadístiques que es va entregar als degans) 

 Existència de regulacions professionals que afectin 
l’ensenyament (s’han d’esmentar a l’apartat «Normas 
reguladoras del ejercicio profesional» de l’aplicació 
VERIFICA) 

 Inserció laboral dels graduats dels ensenyaments afins inclòs 
el que serà substituït (vegeu CD del SEQUA Indicadors, dades i estadístiques que es va entregar als degans) 

 Mobilitat internacional d’estudiants dels ensenyaments afins inclòs el que serà substituït 
 Resultats d’avaluacions internes i externes dels ensenyament/s oficial/s que serà/an substituït/s pel nou ensenyament 
 

Elements prospectius: 
 Orientació acadèmica/professional que tindrà el nou ensenyament i adequació a la demanda social a la comunitat autònoma de les Illes Balears 
 Referents europeus d’ensenyaments semblants 
 Procediments de consulta interns i externs sobre el disseny del programa 
 Connexions del grau amb l’oferta de postgrau existent o prevista 
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2.2 Referents externs a la universitat proponent que avalin l’adequació de la proposta a criteris 
nacionals o internacionals per a títols de característiques acadèmiques similars 

Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments 
universitaris de grau de la UIB 
Art. 10: «Referents externs per a 
l’elaboració dels plans d’estudis 
»La comissió d’elaboració i disseny del pla 
d’estudis tindrà en compte els referents 
externs següents:  
»1. Els llibres blancs elaborats per 
l’ANECA. 
»2. Els plans d’estudis elaborats per 
universitats espanyoles, europees i d’altres 
països, de qualitat i prestigi reconegut. 
»3. Els informes d’associacions o col·legis 
professionals nacionals, europeus o d’altres 
llocs. 
»4. Els títols dels catàlegs vigents. 
»5. Els informes d’experts. 
»6. Les propostes de les conferències de 
degans i directors de centres. 
»7. Altres criteris professionals o 
acadèmics de qualitat reconeguda.» 
 

Els altres criteris poden ser:  
 Plans d’estudis d’universitats espanyoles, europees, d’altres països o 

internacionals de qualitat o interès contrastat. 
 Títols dels catàlegs vigents a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007, 

de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats.  

 Llibres blancs del Programa de convergència europea de l’ANECA 
(http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp). 
Els llibres blancs mostren el resultat del treball portat a terme per una 
xarxa d’universitats espanyoles, a les quals ha donat suport l’ANECA, amb 
l’objectiu explícit de realitzar estudis i supòsits pràctics útils en el disseny 
d’un títol de grau adaptat a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Es 
tracta d’una proposta no vinculant, amb valor com a instrument per a la 
reflexió, que constitueix un valuós referent per al disseny de nous títols.  

 Informes de col·legis professionals o associacions nacionals, europees, 
d’altres països o internacionals. 

 Documents relatius als procediments de reconeixement de les actuals 
atribucions publicades pels corresponents ministeris i col·legis 
professionals. 

 Altres amb la justificació de la seva qualitat o de l’interès acadèmic.  
Entre aquestes altres referències es poden esmentar els «Subject 
Benchmark Statements» de l’agència de qualitat universitària britànica 
(QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education) 
(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp ) i les 
propostes de les associacions pertanyents a l’associació americana 
Council for Higher Education Accreditation (CHEA) 
(http://www.chea.org/default.asp ). Així mateix, es poden incloure altres 
referències, com les indicacions de xarxes temàtiques europees o 
projectes específics 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html). 

 

S’han de facilitar referents externs a la 
universitat proponent, que avalin l’adequació 
de la proposta a criteris nacionals o 
internacionals per a títols de característiques 
acadèmiques similars. 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
S’aconsella facilitar la llista dels referents 
emprats i la descripció de la manera com s’ha 
utilitzat la informació obtinguda per realitzar la 
justificació del títol proposat. 
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2.3 Descripció dels procediments de consulta interns i externs utilitzats per a l’elaboració del pla 
d’estudis 

Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació ANECA 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB: 
Art. 2: «Comissió d’elaboració i disseny dels nous títols de grau (CED) [...] 
»2. Composició: 

a) President: el degà o director del centre, o persona que delegui. 
b) Un màxim de 10 professors elegits per la junta de centre, amb l’acord previ del consell de 
departament al qual pertanyi cada professor. Amb anterioritat, el Consell de Direcció, oïts els 
centres i els departaments implicats, haurà determinat el nombre de membres de cada 
departament que han de participar a la comissió. No cal que els professors elegits siguin 
membres de la junta de centre. Se’n poden elegir suplents. 
c) Un estudiant elegit per la junta de centre d’entre els que cursen estudis de la titulació, sense 
necessitat que sigui membre de la junta. Se’n pot elegir suplent. 
d) La comissió nomenarà, d’entre els professors, un secretari, que s’encarregarà de convocar les 
reunions i redactar-ne i custodiar-ne les actes. 
e) A cada comissió hi haurà el suport d’un membre del personal d’administració i serveis, el qual 
participarà amb veu i sense vot a les reunions del CED.» 

 
Art. 4: «Comissió assessora del disseny i l’elaboració dels nous títols de grau (CADE) [...] 
»2. Composició: 

»a) El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que la presidirà. 
»b) El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea. 
»c) El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica. 
»d) El vicerector d’Estudiants i Campus. 
»e) La vicerectora d’Infraestructures Universitàries. 
»f) Cinc membres designats per la Rectora d’entre el personal docent i investigador de les 
diverses branques del coneixement recollides al Reial decret 1393/2007. 
»g) La cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA), amb veu però sense vot. 
»h) El director de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE), amb veu però 
sense vot.» 

 
Art. 5: «Elaboració de la proposta dels plans d’estudis 

»1. Cada CED ha d’elaborar una proposta de pla d’estudis que el degà de la facultat o el director 
de l’escola remetrà al Consell de Direcció. El Consell de Direcció l’enviarà a la CADE perquè 
elabori un informe inicial sobre la conformitat de la proposta amb la normativa. El Consell de 
Direcció, en vista de l’informe, prendrà una resolució sobre el pla d’estudis i ho comunicarà al 
degà de la facultat o al director de l’escola. En cas d’informe favorable, se seguirà el procediment 

S’han de detallar els 
procediments de consulta 
emprats i la informació resultant 
d’aquestes consultes (acords, 
informes, convenis, cartes de 
suport, informació no 
sistematitzada…).  
 
És convenient que s’especifiquin 
els col·lectius interns (junta de 
centre, comissions específiques, 
departaments, professorat, 
alumnat…) i organismes i 
col·lectius externs a la 
Universitat (col·legis 
professionals, associacions, 
organitzacions empresarials, 
graduats…) que han estat 
consultats en l’elaboració del pla 
d’estudis, així com la forma en 
què ha tingut lloc la consulta i 
aprovació d’aquest pla d’estudis 
a la mateixa universitat. 

Descriure els procediments de 
consulta interns i externs 
utilitzats per a l’elaboració del 
pla d’estudis tant a nivell 
nacional com internacional. 
Aquests poden haver estat amb 
professionals, estudiants o 
altres col·lectius. 
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pertinent. 
»2. En cas que existeixin dificultats per arribar a un acord en l’elaboració del pla d’estudis, el degà 
de la facultat o el director de l’escola n’informarà la comissió assessora, la qual, oïdes les parts, 
remetrà un informe al Consell de Direcció. El Consell de Direcció, analitzat l’informe, prendrà una 
decisió, que serà vinculant i que enviarà al degà de la facultat o al director de l’escola pertinent. 
»3. Acordada la proposta del pla d’estudis per part de la comissió d’elaboració, amb l’informe 
inicial de la comissió assessora, i aprovada pel Consell de Direcció, el degà o el director de centre 
la remetrà en el termini de set dies als departaments i als centres implicats, i a la comunitat 
universitària. Els consells de departament, les juntes de centre i els membres de la comunitat 
universitària tindran un termini de vint dies per presentar al·legacions a la proposta davant la 
comissió d’elaboració del pla d’estudis de cada titulació (CED). En cas de silenci, s’entendrà que 
els departaments i els centres hi donen la conformitat.» 

 
Art. 6: «Aprovació dels plans d’estudis per les juntes de facultat o escola 

»Finalitzats els períodes d’al·legacions i en el termini màxim de vint dies, en vista de les 
al·legacions presentades: 
»1. La comissió d’elaboració del pla d’estudis de cada titulació de grau (CED) farà un informe 
raonat que donarà resposta a les al·legacions rebudes; i 
»2. La junta de centre aprovarà, si escau, la proposta de pla estudis, modificat segons les 
al·legacions acceptades, i la trametrà a la Rectora, juntament amb les al·legacions presentades i 
els informes emesos. 
»La Rectora remetrà tota la documentació a la comissió assessora perquè la revisi, n’emeti 
l’informe final i l’elevi al Consell de Direcció.» 

 
Art. 11: «Reunions de les comissions d’elaboració i disseny dels plans d’estudis 

»Per tal de donar compliment a l’encàrrec del Consell de Direcció i a la normativa vigent sobre la 
reforma de les titulacions de grau, la comissió d’elaboració i disseny de cada pla d’estudis es 
reunirà, si escau, amb membres dels col·legis professionals, amb representants de l’administració 
pertinent o del món empresarial i social i amb titulats de la UIB en les diverses titulacions en 
procés d’adaptació que consideri adients.» 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
És necessari tenir evidència de les consultes efectuades 
als grups d’interès. 
Les CED han de prendre en consideració els requisits de 
qualitat dels diferents grups d’interès en relació amb la 
formació que s’imparteix, amb especial atenció als 
estudiants. L’anàlisi de les seves necessitats i expectatives 
és el punt de partida per al disseny i elaboració dels plans 
d’estudis dels nous títols de grau. 
 

A títol il·lustratiu es poden considerar els grups d’interès 
següents: 
 

 Estudiants 
 PDI i PAS de suport a la titulació 
 Equip de direcció de la Universitat 
 Ocupadors i graduats 
 Associacions i col·legis professionals 
 Administracions públiques 
 Societat en general 
 

De la mateixa manera, es poden considerar com a processos de consulta a grups d’interès les enquestes realitzades per la UIB a titulats 
(Enquesta d’inserció laboral), ocupadors (Les competències genèriques i els titulats universitaris a les Illes Balears), estudiants 
(Enquesta de perfil i satisfacció dels alumnes de nou ingrés i Enquesta de satisfacció dels alumnes), professors (Enquesta de satisfacció 
dels professors i l’estudi de les competències genèriques dels estudiants) i altres que puguin dur a terme la CED o els centres. 
 

Finalment, també es pot fer referència a la composició de la CED (professors, alumne, PAS), que representa diferents grups d’interès 
interns. Igualment, la CADE és una font de consulta interna. 
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3 OBJECTIUS 

3.1 Objectius 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 9: «Finalitat dels ensenyaments de grau 
»D’acord amb el Reial decret 1393/2007, els 
ensenyaments de grau tenen com a finalitat l’obtenció 
per part de l’estudiant d’una formació general, en una 
disciplina o més d’una, formació orientada a la 
preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter 
professional.» 

Prèviament a la definició de les competències generals i 
específiques, s’ha d’articular el projecte de títol oficial a 
partir de l’establiment d’objectius que reflecteixin 
l’orientació general que tindrà.  
 
Aquests objectius permetrien a l’estudiant conèixer 
l’orientació generalista i professional que pretén donar-
se al títol, i l’ajudarien a comprendre el sentit de la 
proposta de competències generals i específiques que 
ha d’adquirir durant els seus estudis i que són exigibles 
per atorgar el títol. 

Els objectius del títol han de ser pertinents i han de 
respondre a l’orientació generalista i professional que 
pretengui donar-se-li. 
 
Els objectius generals haurien de definir-se tenint en 
compte els drets fonamentals i d’igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones (conforme al que disposa la Llei 
3/2007, de 22 de març), els principis d’igualtat 
d’oportunitats i accessibilitat universal de les persones 
amb discapacitat (conforme al que disposa la Llei 
51/2003, de 2 de desembre) i els valors propis d’una 
cultura de la pau i de valors democràtics (conforme al 
que disposa la Llei 27/2005, de 30 de novembre). 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Els objectius de la titulació descriuen les competències 
(coneixements, habilitats i valors) que els estudiants 
hauran adquirit al final del procés d'aprenentatge (quan 
hagin completat totes les activitats previstes al 
programa de la titulació). 
 
Establir els objectius de la titulació també obliga a 
arribar a acords sobre els resultats d'aprenentatge per 
a les diferents etapes al llarg de la titulació. Per altra 
part, cada mòdul o matèria ha d’expressar els seus 
objectius en forma de resultats d'aprenentatge, que 
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conjuntament contribuiran a l'assoliment de les competències de la titulació.  
 
Com a referència per a la formulació d’objectius de titulació, podeu consultar les definicions d’objectius del pla d'estudis contingudes als 
llibres blancs de l’ANECA (http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp) o a les fitxes tècniques de proposta de títols 
universitaris de grau, que poden ser una bona orientació malgrat que el Reial decret 55/2005 (http://www.uib.es/servei/ocihe/) estigui 
derogat. 
 
Els objectius han de formular-se d'acord amb els criteris següents:  
 Han de recollir les funcions, tasques i activitats pròpies del perfil o els perfils professionals del pla d’estudis.  
 Han de ser pertinents per al desenvolupament de les funcions de l'educació superior.  
 Han de ser realistes, en funció dels recursos disponibles, i formulats de manera que permetin que es puguin avaluar periòdicament.  
 Han de ser coherents amb la planificació estratègica de la Universitat i del centre.  
 S’han d’elaborar una vegada escoltats els diferents sectors de la comunitat universitària implicats.  
 Han de recollir els plantejaments del camp professional associat al pla d’estudis (Consell Social, col·legis i associacions professionals, 

organitzacions empresarials i sindicats). 
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3.2  Competències 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials 
Annex 1. Punt 3.2: «S’han de garantir, com a mínim, les competències 
bàsiques següents, en el cas del grau, i les altres que figurin en el 
marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior, MECES:  
»Que els estudiants hagin demostrat tenir coneixements i 
comprendre’ls en una àrea d’estudi que parteix de la base de 
l’educació secundària general i sol estar en un nivell que, si bé es 
recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que 
impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp 
d’estudi; 
»Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva 
feina o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències 
que se solen demostrar per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments 
i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi; 
»Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades 
rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis 
que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, 
científica o ètica; 
»Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i 
solucions a un públic especialitzat o no especialitzat; 
»Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge 
necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau 
d’autonomia.» 
 
(Aquest conjunt de cinc competències bàsiques constitueixen els 
descriptors del marc de qualificacions per a l’espai europeu d’educació 
superior, també coneguts com a descriptors de Dublín, per al títol de 
grau.)  
 
En cas que el títol habiliti per a l’exercici d’una activitat professional 
regulada a Espanya, el pla d’estudis ha d’ajustar-se a les condicions i 
els requisits que estableixi el Govern per a aquest títol a les fitxes 
corresponents. 

S’ha d’incloure una descripció de les competències generals i 
específiques que han d’haver adquirit els estudiants durant els seus 
estudis i que siguin exigibles per atorgar el títol. 
 
Totes les accions curriculars han d’anar dirigides a aconseguir que 
els estudiants adquireixin aquestes competències i, per tant, haurien 
de traslladar-se al pla d’estudis. 
 
Les competències proposades haurien de respondre a la finalitat que 
l’estudiant adquirís una formació general, en una o diverses 
disciplines, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de 
caràcter professional. 
 
Per a l’elaboració i la revisió de les competències és molt 
recomanable que les comissions de disseny i elaboració dels plans 
d’estudis consultin de manera sistemàtica els col·lectius o entitats no 
universitaris que tinguin relació amb la titulació (col·legis o 
associacions professionals, empreses de referència en el sector…), 
de manera que el perfil del títol s’ajusti a les demandes socials i 
laborals. 
 
Es valorarà que les competències i els objectius d’aprenentatge 
proposats siguin coherents amb els recollits en documents preparats 
per xarxes, projectes o entitats espanyols, europeus o internacionals. 
Uns referents interessants que es poden utilitzar per a l’elaboració de 
títols de grau són: 
Xarxes temàtiques europees: 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.ht
ml) 
«Subject Benchmark Statements» de la QAA: 
(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp) 
«Bologna Handbook» de la EUA 
(http://www.bologna-handbook.com/ ). 

La proposta ha de detallar 
la relació de competències 
que han d’haver adquirit els 
estudiants en finalitzar els 
estudis. Les competències 
proposades, d’una banda, 
han de ser coherents amb 
les corresponents a un títol 
de graduat, i d’altra banda, 
han de ser avaluables. Per 
això, la manera que 
s’expressin han de permetre 
la identificació de resultats 
d’aprenentatge que puguin 
observar-se i mesurar-se. 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El procés habitual per definir competències és realitzar observacions 
directes de l’exercici professional i recollir les propostes de 
necessitats formatives a partir de grups d’experts que coneixen la 
realitat formativa i professional dels graduats. 
Per definir els perfils de competències us recomanam tenir en compte 
els següents tipus de coneixements experts: 
 Coneixement derivat d’estudis nacionals i internacionals (models 

ANECA, projecte Tuning i dades d’observatoris laborals) 
 Coneixement vinculat al món professional de la UIB (professionals, 

empleadors, empreses, centres de pràctiques, associació Amics i 
Amigues de la UIB...) 

 Coneixement docent (professorat de la titulació o les titulacions 
afins) 

 
En termes generals, les competències poden ser específiques de la titulació o de l'ensenyament, o bé transversals per a un grup de 
titulacions o d'ensenyaments. Les competències específiques de la titulació estan relacionades de manera més directa amb el maneig dels 
conceptes, les teories o les habilitats desitjables en un professional. Les competències transversals o genèriques són les comunes a la 
majoria de titulacions, però amb pesos específics diferents, i fan referència a diversos aspectes: intel·lectual o cognitiu, interpersonal, 
comunicació i gestió de la informació, gestió i valors ètics o professionals. 
 
A l’hora d’establir i descriure les competències que han d’integrar el pla d’estudis haureu de garantir que preveu les competències 
bàsiques (descriptors de Dublín) que estableix el Reial decret 1393/2007. Per això us aconsellam emprar una de les estratègies 
següents:  
 
 Utilitzar els treballs realitzats en l’àmbit nacional i internacional que s’han desenvolupat amb l’objecte de tipificar i descriure les 

competències adquirides com a resultat de l’aprenentatge. És el cas dels llibres blancs de l’ANECA i del projecte Tuning Educational 
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Estructures in Europe. Aquest últim ha estudiat les competències genèriques o transversals dels graduats universitaris en general i, a 
més, ha identificat les competències especifiques de nou disciplines: Administració d’Empreses, Química, Ciències de l’Educació, 
Estudis Europeus, Història, Geologia, Matemàtiques, Infermeria i Física. Els resultats del projecte Tuning constitueixen un punt de 
referència per al disseny i l’avaluació dels plans d’estudis (http://unideusto.org/tuning/).  

 A partir de les cinc competències bàsiques del Reial decret 1393/2007, desglossar-les en competències més concretes. 
 
Una vegada acordat quines han de ser aquestes competències per a la titulació, s'ha de decidir treballar-les dins uns mòduls o unes 
matèries concretes, per tal d'aconseguir assolir-les.  
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4 ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS 

4.1 Sistemes d’informació prèvia a la matriculació i procediments accessibles d’acollida i orientació 
dels estudiants de nou ingrés per facilitar la seva incorporació a la Universitat i a la titulació 

Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 
RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials 
Art. 14.2: «Les universitats disposen de 
sistemes accessibles d’informació i 
procediments d’acollida i orientació dels 
estudiants de nou ingrés per facilitar-ne la 
incorporació als ensenyaments 
universitaris corresponents. Aquests 
sistemes i procediments han d’incloure, en 
el cas d’estudiants amb necessitats 
educatives específiques derivades de 
discapacitat, els serveis de suport i 
assessorament adequats, que han 
d’avaluar la necessitat de possibles 
adaptacions curriculars.» 

A la informació proporcionada s’han d’indicar, en primer lloc, les vies i els requisits 
d’accés al títol incloent el perfil d’ingrés recomanat.  
 
El perfil d’ingrés és una breu descripció de les característiques personals i 
acadèmiques (capacitats, coneixements, interessos) que en general es consideren 
adequades per a les persones que hagin de començar els estudis d’aquesta 
titulació. Fent explícit el perfil d’ingrés, es pretén orientar els possibles futurs 
estudiants sobre les característiques que es consideren idònies per iniciar certs 
estudis, així com impulsar accions compensadores davant possibles deficiències 
(per exemple, durant els primers cursos de la titulació).  
 
D’altra banda, s’han de descriure els canals de difusió que s’empraran per informar 
els potencials estudiants sobre la titulació i sobre el procés de matriculació.  
 
Així mateix, s’han d’assenyalar els procediments i activitats d’orientació específics 
per a l’acollida dels estudiants de nou ingrés, que contribueixin a facilitar la seva 
incorporació a la Universitat i a la titulació. 

La proposta ha de: 
 Indicar les vies i els requisits d’accés 

al títol incloent el perfil d’ingrés 
recomanat per als estudiants. 

 Indicar els sistemes d’informació 
prèvia a la matriculació i els 
procediments d’acollida i orientació 
dels estudiants de nou ingrés, per 
facilitar la seva incorporació a la 
Universitat i a la titulació. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
La UIB proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà 
la informació pertinent. 
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4.2 Criteris d’accés i condicions o proves d’accés especials  
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

LOU. Art. 42: «Accés a la Universitat 
»1. L’estudi a la Universitat és un dret de tots els espanyols en els termes establerts a 
l’ordenament jurídic.  
»2. Per a l’accés a la Universitat és necessari estar en possessió del títol de batxiller o 
equivalent.  
»3. Les universitats, d’acord amb la normativa bàsica que estableixi el Govern amb 
l’informe previ del Consell de Coordinació Universitària i tenint en compte la 
programació de l’oferta de places disponibles, establiran els procediments per a 
l’admissió dels estudiants que demanin d’ingressar en centres seus, sempre amb 
respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
»El Consell de Coordinació Universitària vetllarà perquè les universitats programin els 
seus procediments d’admissió de manera que els estudiants puguin concórrer a 
universitats diferents.»  
 
RD 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials 
Art. 14: «Accés als ensenyaments oficials de grau 
»1. L’accés als ensenyaments oficials de grau requereix estar en possessió del títol de 
batxiller o equivalent i la superació de la prova a què es refereix l’article 42 de la Llei 
orgànica 6/2001, d’universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril, sense 
perjudici dels altres mecanismes d’accés que preveu la normativa vigent.» 

Si escau, sempre autoritzades per 
l’administració competent, s’han 
d’indicar les condicions o proves d’accés 
especials.  
 
En cas que existeixin criteris o proves 
especials d’accés, se n’ha d’especificar 
la normativa i el contingut. 

La proposta ha d’indicar les condicions 
especials o proves d’accés, en cas que 
correspongui, sempre autoritzades per 
l’administració competent. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
En general, la recomanació de la UIB és que no hi hagi condicions o 
proves d’accés especials. En cas que una CED ho trobi necessari, ho 
ha de consultar al Consell de Direcció. 
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4.3 Sistemes de suport i orientació dels estudiants una vegada matriculats 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

A la normativa de referència no es preveu aquest 
aspecte. 

Esmentar accions previstes específiques per al títol que 
tinguin com a objectiu el suport i orientació dels 
estudiants una vegada matriculats. 

Al protocol d’avaluació per a la verificació de títols 
universitaris oficials (grau i màster) no apareix cap 
criteri referent a aquest aspecte. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de direcció proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment 
s’incorporarà la informació pertinent. 
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4.4 Transferència i reconeixement de crèdits 
Normativa Orientacions ANECA Criteris 

d’avaluació 
RD 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials 
Art. 6: «Reconeixement i transferència de crèdits 
»1. Amb l’objectiu de fer efectiva la mobilitat d’estudiants, tant a dins del territori nacional com a fora, 
les universitats han d’elaborar i fer pública la seva normativa sobre el sistema de reconeixement i 
transferència de crèdits, amb subjecció als criteris generals que sobre el particular estableix aquest 
reial decret. 
»2. A l’efecte del que preveu aquest reial decret, s’entén per reconeixement l’acceptació per una 
universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa 
universitat o en una altra, són computats en altres de diferents als efectes de l’obtenció d’un títol 
oficial. 
»Així mateix, la transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius 
dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s’han d’incloure tots els crèdits obtinguts en 
ensenyaments oficials cursats anteriorment, en la mateixa universitat o una altra, que no hagin 
conduït a l’obtenció d’un títol oficial. 
»3. Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, 
els transferits, els reconeguts i els superats per a l’obtenció del corresponent títol han de ser inclosos 
en el seu expedient acadèmic i reflectits en el suplement europeu al títol, que regula el Reial decret 
1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per part de les 
universitats del suplement europeu al títol.» 
 
Art. 13: «Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau 
»A més del que estableix l’article 6 d’aquest reial decret, la transferència i reconeixement de crèdits 
en els ensenyaments de grau han de respectar les regles bàsiques següents: 
»a) Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, són 
objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica de la dita branca. 
»b) Són també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en les altres matèries de formació 
bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol a què es pretén accedir. 
»c) La resta dels crèdits poden ser reconeguts per la universitat tenint en compte l’adequació entre 
les competències i coneixements associats a les restants matèries cursades per l’estudiant i els 
previstos en el pla d’estudis o bé que tinguin caràcter transversal.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB 
Disposició addicional segona: «El Consell de Direcció, d’acord amb l’article 6.1 del Reial Decret 
1393/2007 i oïts els centres, elaborarà la normativa sobre el sistema de reconeixement i transferència 
de crèdits. Aquesta normativa serà elevada al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.» 

S’han d’indicar els sistemes prevists de transferència i 
reconeixement de crèdits. 
Reconeixement serà entès com l’acceptació per una universitat 
dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments 
oficials, a la mateixa o en una altra universitat, són computats en 
altres ensenyaments distints a l’efecte de l’obtenció d’un títol 
oficial. 
Així mateix, la transferència implica que, en els documents 
acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per 
cada estudiant, s’inclouran la totalitat dels crèdits obtinguts en 
ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la mateixa o 
en una altra universitat, que no hagin conduït a l’obtenció d’un 
títol oficial.  
Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en estudis oficials 
cursats en qualsevol universitat, tant els transferits com els 
cursats per a l’obtenció del títol corresponent, seran inclosos al 
seu expedient acadèmic i reflectits al suplement europeu al títol. 
Els crèdits obtinguts per l’estudiant amb anterioritat poden ser 
reconeguts en els nous ensenyaments que segueixi, d’acord 
amb la normativa que a aquest efecte estableixi la Universitat, 
que, en tot cas, ha de respectar les regles bàsiques següents: 
 Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la 

mateixa branca de coneixement, seran objecte de 
reconeixement els crèdits corresponents a matèries de 
formació bàsica d’aquesta branca. 

 Seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts 
en les altres matèries de formació bàsica pertanyents a la 
branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir. 

 La resta de crèdits podran ser reconeguts per la Universitat 
tenint en compte l’adequació entre les competències i els 
coneixements associats a les restants matèries cursades 
per l’estudiant i els previstos al pla d’estudis o bé que 
tinguin caràcter transversal.  

La definició de les matèries bàsiques ha de realitzar-se de 
manera que aquest reconeixement sigui possible. 

La proposta ha 
de disposar de 
mecanismes de 
transferència i 
reconeixement 
de crèdits clars i 
adequats, i 
s’han de respec-
tar en tot cas les 
regles bàsiques 
indicades com a 
orientacions per 
l’ANECA. 



 
 

Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
 

 C. Cap. 4. Accés i admissió d’estudiants 71 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
La UIB proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent. 
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5 PLANIFICACIÓ DELS ENSENYAMENTS 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels 
ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 25.1 «Els plans d’estu-
dis s’estructuraran per ma-
tèries o per mòduls que, en 
qualsevol cas, es concreta-
ran en assignatures. Les 
assignatures bàsiques, obli-
gatòries i optatives de les 
titulacions oficials seran 
semestrals de 6 crèdits 
ECTS.» 
 

Poden adoptar-se diferents estructures per descriure un pla d’estudis: des de la tradicional 
estructura d’assignatures amb reduït nombre de crèdits —amb resultat d’atomització del pla 
d’estudis— fins a estructures més globals que permetin una organització flexible i capaç de 
respondre amb més eficàcia a assoliments dels objectius de formació prevists, mitjançant l’ús de 
mòduls o matèries. 
 
A l’hora de descriure el pla d’estudis ha de distingir-se l’estructura final reflectida en les unitats 
administratives de matrícula (assignatures, en l’actual nomenclatura) de les unitats acadèmiques 
d’ensenyament-aprenentatge (que podrien incloure diverses assignatures que s’han concebut 
com a part d’un mòdul o matèria coordinat). En la mesura que ens decidim per unitats de 
matrícula de certa amplitud i significació acadèmica, estarem eliminant la possible confusió entre 
les dimensions acadèmica i administrativa. 
 
L’explicitació tant de les competències i de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge com 
dels procediments o tècniques d’avaluació pot tenir un espectre de referència més ampli que el 
tradicional d’assignatures. En la descripció del pla d’estudis es demanarà que les universitats 
proporcionin la informació sobre competències, sistemes d’avaluació i activitats formatives en 
termes d’unitats acadèmiques d’ensenyament-aprenentatge i no necessàriament en termes 
d’assignatures concretes. 
 
És necessari tenir en compte que el nou model d’ordenació d’ensenyaments universitaris oficials a 
Espanya concep el pla d’estudis com un compromís que la Universitat estableix amb la societat 
(el compliment del qual es comprovarà de manera periòdica a través de l’acreditació ex post). A 
través d’aquesta proposta, la Universitat s’ha de comprometre a engegar un pla d’estudis 
coherent, que permeti adquirir les competències del títol, que es correspongui amb el que disposa 
el Reial decret 1393/2007 i en el qual treballaran de forma coordinada tots els agents implicats. 
Aquest compromís, alhora que ferm, ha de ser compatible amb la millora contínua; expressar el 
compromís de la Universitat en termes massa detallats podria dificultar la realització de petits 
ajustaments i millores una vegada implantat el títol. 
 
Amb l’objectiu d’uniformitzar la terminologia que s’utilitzi per a l’estructuració del pla d’estudis, 
s’han proposat dos nivells d’agrupació des del punt de vista acadèmic: mòduls i matèries. 
 Mòdul: Unitat acadèmica que inclou una o diverses matèries que constitueixen una unitat 

organitzativa dins un pla d’estudis. Per plantejar els mòduls poden utilitzar-se criteris 
temporals (agrupació de matèries programades en un o diversos cursos, semestres, etc.). 

El pla d’estudis ha de constituir una 
proposta de formació dissenyada de 
forma coordinada i prenent en 
consideració la dedicació dels estudiants 
en un període temporal determinat. 



 
 

Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
 

74 C. Cap. 5. Planificació dels ensenyaments  

Una altra alternativa seria definir mòduls que incloguin diferents matèries que poden agrupar-
se des del punt de vista disciplinari. També pot definir-se un mòdul atenent el tipus de 
matèries o assignatures que conté. Pel que fa a aquest últim criteri, amb caràcter general 
podrien definir-se mòduls de tipus teòric, metodològic, tecnològic, vinculats a la pràctica 
professional i integradors (per exemple, projectes de fi de titulació). 

 Matèria: Unitat acadèmica que inclou una o diverses assignatures que es poden concebre de 
manera integrada. Les matèries es poden concebre de tal forma que constitueixin unitats 
coherents des del punt de vista disciplinari. De vegades poden establir-se criteris distints del 
disciplinari. Per exemple, dins un títol es podria concebre una matèria que tractàs de manera 
transversal el conjunt d’aspectes relacionats amb el maneig d’instrumental i eines de 
laboratori. 

 
Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Pel que fa a la planificació del pla d’estudis, s’aconsella l’estructura modular, atès que aquesta opció atorga més coherència en l’articulació 
de les competències del títol, així com permet l’establiment d’objectius d’ensenyament-aprenentatge comuns entre diferents títols i 
aporta més flexibilitat per a futures adaptacions o millores. 
 
L'assignació de crèdits a les matèries ha de realitzar-se en funció del perfil del graduat que es vol formar i de la dificultat o 
complexitat de les competències i els resultats d'aprenentatge a adquirir. Per tant, s'ha d'evitar el repartiment a priori de crèdits entre 
àrees de coneixement o grups docents.  
 
En el procés de planificació d'un ensenyament de grau és aconsellable seguir els següents passos mitjançant un procés de dalt a baix (top 
down):  
1) Definir el perfil de graduat. 
2) Definir els objectius. 
3) Determinar els resultats de l'aprenentatge o les competències l'adquisició de les quals condueixi a la consecució d'aquests objectius. 
4) Agrupar les competències en mòduls als quals s'assignarà un nombre de crèdits. 
5) Definir les matèries i/o assignatures per a cadascun dels mòduls.  
6) Determinar els continguts de les matèries i/o assignatures que permetin adquirir les competències del mòdul en el qual s’integren.  
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7) Descriure les activitats formatives (quantificades en crèdits) i els procediments d'avaluació que permetin certificar l’adquisició dels 
resultats de l’aprenentatge i les competències en cadascun dels mòduls.  

 
Aquesta forma de procedir està d’acord amb la definició de crèdit ECTS establerta en el Reial decret 1125/2003. El crèdit ECTS és la 
unitat de mesura de l’activitat acadèmica que representa la quantitat de treball de l’estudiant per complir els objectius del programa 
d’estudis i que s’obté per la superació de cadascuna dels matèries del pla d’estudis.  
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5.1 Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB 
Art. 12: «Distribució dels crèdits dels plans d’estudis 
»Cada pla d’estudis de la UIB tindrà 240 crèdits ECTS, distribuïts de la manera següent: 
»1. Matèries de formació bàsica: 60 crèdits ECTS. 
»2. Matèries obligatòries: un màxim de 144 crèdits ECTS. 
»3. Matèries optatives: un màxim de 30 crèdits ECTS d’optativitat pròpia per a l’estudiant. 
D’acord amb les disponibilitats de professorat i en funció de la proposta de pla d’estudis de 
cada titulació, es podrà augmentar el nombre de crèdits optatius a oferir. El Consell de 
Direcció determinarà el nombre de matèries a oferir per cada estudi. 
»4. Practiques externes: un màxim de 60 crèdits ECTS. 
»5. Treball de fi de grau: tindrà un mínim de 6 i un màxim de 18 crèdits ECTS.» 
 
Art. 13: «Excepcions a la distribució dels crèdits dels plans d’estudis 
»1. No obstant l’article 12, el Consell de Direcció, a proposta de la comissió assessora i 
d’acord amb la comissió d’elaboració i disseny del pla d’estudis, podrà flexibilitzar i modificar 
la proposta de distribució de crèdits en els casos següents: 
»a) Davant una proposta d’acord amb altres universitats espanyoles o europees per 
compartir titulacions de grau. 
»b) Quan la proposta de titulació es realitzi mitjançant conveni, d’acord amb l’article 3.4 del 
Reial decret 1393/2007, les normes d’elaboració del pla d’estudis seran les que es derivin 
del conveni esmentat. 
»c) Quan existeixi una directiva europea o de l’Estat espanyol en relació amb una titulació 
determinada. 
»d) Quan hi hagi evidències de l’existència d’acords consensuats d’àmbit estatal o europeu 
per part d’institucions significatives (conferències de degans o de directors d’escoles, 
col·legis professionals, etc.). 
»2. En els casos en què, d’acord amb l’apartat anterior, es modifiqui aquesta proposta de 
distribució de crèdits, el procediment d’aprovació serà el que es deriva del present 
reglament.» 

Utilitzant la taula següent (veg. captura de pantalla), 
s’ha de proporcionar informació sobre la manera 
com es distribuiran els crèdits del títol, tenint en 
compte el tipus de matèria i els crèdits. 
 
La quantitat total de crèdits resultat de sumar totes 
les caselles de la taula serà, en general, 240 crèdits 
ECTS. Aquest nombre pot ser més gran en els 
supòsits en els quals això sigui determinat per 
normes de dret comunitari. 
 
En el cas de les matèries optatives, ha d’indicar-se 
en aquesta taula el nombre de crèdits d’aquest tipus 
que ha de cursar l’alumne i no el nombre total de 
crèdits optatius que oferirà el pla d’estudis. 
 
La inclusió de pràctiques externes és opcional. Les 
pràctiques externes a les quals es refereix la taula, 
en cas de ser incloses, haurien de ser realitzades 
obligatòriament per l’alumne per obtenir el títol. Les 
propostes que pretenguin incloure pràctiques amb 
caràcter no obligatori haurien de considerar aquests 
crèdits dins l’apartat de crèdits optatius. 

La proposta ha de tenir 
una distribució dels 
crèdits del títol 
coherent amb els 
objectius generals que 
permeti garantir 
l’adquisició de les 
competències per 
l’estudiant. 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Respecte a la distribució dels crèdits de la titulació, hem de recordar que s’han 
d’assignar 60 crèdits per a cada curs al llarg dels 4 anys d’estudi, i que la suma total 
ha de ser 240 crèdits ECTS. 
 
La possibilitat d’assignar un nombre variable de crèdits a cadascun dels tipus de 
matèria (excepte els destinats a matèries de formació bàsica) permet una 
estructuració flexible de les titulacions a la UIB, que caldrà concretar en funció del 
perfil del graduat que s’hagi determinat i de la interrelació amb altres titulacions.  
 
En termes generals, es recomana la planificació de pràctiques externes a les titulacions de grau de la UIB, atès que representen l’única 
via de contacte amb el món professional de què l’estudiant pot gaudir durant la formació universitària.  
 
Respecte de les pràctiques externes, s’aconsella que: 
 Tinguin caràcter obligatori sempre que el perfil de la titulació així ho requereixi, i s’han de col·locar a la casella «Pràctiques 

externes». 
 En cas de no ser obligatòries, han d’oferir-se com a crèdits optatius i s’han de col·locar a la casella «Optatives». 
 Tinguin un mínim de 6 ECTS i un màxim de 60 crèdits ECTS (múltiples de 6, 6 crèdits són 150 hores, 60 són 1.500). 
També heu de preveure l’estructura de gestió, els recursos per al seguiment i la tutoria dels estudiants i elaborar la planificació de les 
activitats encaminades a la consecució de les competències de l’àmbit professional. 
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5.2 Explicació general de la planificació del pla d’estudis 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials 
Art. 12.5: «El pla d’estudis ha de contenir un mínim de 60 crèdits de formació bàsica, dels quals 
com a mínim 36 han d’estar vinculats a algunes de les matèries que figuren a l’annex II d’aquest 
reial decret per a la branca de coneixement a què es pretengui adscriure el títol. Aquestes matèries 
s’han de concretar en assignatures amb un mínim de 6 crèdits cada una i s’han d’oferir a la primera 
meitat del pla d’estudis. 
»Els crèdits restants fins a 60, si s’escau, han d’estar configurats per matèries bàsiques de la 
mateixa branca de coneixement o altres de les incloses a l’annex II, o per altres matèries sempre 
que es justifiqui el seu caràcter bàsic per a la formació inicial de l’estudiant o el seu caràcter 
transversal.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB 
Art. 14: «Temporalització 
»1. Les matèries de formació bàsica s’impartiran durant el primer curs de la titulació de grau. 
»2. Les matèries obligatòries s’impartiran durant el segon, tercer i quart curs de la titulació de grau. 
»3. Les matèries optatives s’impartiran durant els cursos segon, tercer i quart de la titulació de grau. 
»4. Les pràctiques externes s’hauran de desenvolupar preferentment a partir del tercer curs. Cada 
pla d’estudis haurà de definir les condicions i els requisits necessaris per a la realització de les 
pràctiques externes. 
»5. El treball de fi de grau es realitzarà durant el quart curs de la titulació. Cada pla d’estudis haurà 
de definir les condicions i els requisits necessaris per a la realització d’aquest treball.» 
 
Art. 15: «Excepcions a la temporalització 
»No obstant l’article 14, el Consell de Direcció, a proposta de la comissió assessora i d’acord amb 
la comissió d’elaboració i disseny del pla d’estudis, podrà flexibilitzar i modificar la proposta de 
temporalització de les matèries en els casos als quals fa referència l’article 13 del present 
reglament (apartats a, b, c i d).» 
 
Art. 16: «Coordinació de les matèries de formació bàsica 
»1. De conformitat amb l’article 12.5 i amb l’annex II del Reial decret 1393/2007, el Consell de 
Direcció, amb l’acord de les comissions d’elaboració i disseny dels plans d’estudis, aprovarà les 
matèries bàsiques de cadascuna de les titulacions de grau, tant les matèries bàsiques comunes de 
cadascuna de les diverses branques de coneixement com les matèries bàsiques específiques de 
cada titulació o conjunt de titulacions. 
»2. L’aprovació d’aquestes matèries bàsiques per branques de coneixement es realitzarà durant el 

Amb l’objectiu de proporcionar 
una explicació sobre la manera 
com s’estructuraran els 
ensenyaments, es recomana 
incloure informació sobre 
qüestions com les següents: 
 Breu descripció general dels 

mòduls o matèries de què 
constarà el pla d’estudis i 
com se seqüenciaran en el 
temps. 

 Si escau, possibles itineraris 
formatius que podrien seguir 
els estudiants. 

 Breu justificació de la manera 
com els diferents mòduls o 
matèries de què consta el pla 
d’estudis constitueixen una 
proposta coherent i factible 
(tenint en compte la dedicació 
dels estudiants) i garanteixen 
l’adquisició de les 
competències del títol. 

 Altra informació rellevant, 
com requisits especials per 
poder cursar els diferents 
mòduls o matèries, i règim de 
permanència dels estudiants. 

 
Quan es tracti de títols que 
habilitin per a l’exercici d’activitats 
professionals regulades a 
Espanya, el Govern establirà les 
condicions i els requisits als quals 
haurien d’adequar-se els 
corresponents plans d’estudis. 

El pla d’estudis ha de tenir una 
estructura de mòduls i/o matèries i 
crèdits coherent amb els objectius 
generals i les competències 
definides i basada en 
mecanismes de coordinació 
docent. 
 
La planificació i seqüenciació 
temporal dels ensenyaments ha 
de permetre la coordinació entre 
mòduls o matèries i l’adequació 
de la dedicació real de l’estudiant 
a la prevista. 
 
En el cas d’un grau de caràcter 
professional, és especialment 
important el plantejament de 
pràctiques professionals 
adequades, així com l’establiment 
de convenis de col·laboració amb 
empreses i altres institucions per 
a la realització d’aquestes 
pràctiques. 
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procés d’elaboració dels plans d’estudis de cada titulació de grau.» 
 
Art. 17: «Coneixement d’un idioma estranger 
»1. Per a l’obtenció de cadascuna de les titulacions de grau de la UIB serà necessari el 
coneixement de l’anglès, d’acord amb el desenvolupament que es farà d’aquest requisit en cada 
pla d’estudis. En aquest sentit, per certificar el coneixement de la llengua anglesa i poder obtenir la 
titulació de grau, l’estudiant haurà de superar una prova d’idioma o bé aprovar una assignatura 
d’anglès, d’acord amb la proposta de pla d’estudis. Així mateix, aquesta assignatura s’entendrà 
superada en cas que l’estudiant presenti certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB. 
»2. El Consell de Direcció proposarà per a cada branca de coneixement, almenys una assignatura 
d’anglès. 
»3. En el cas especial de la titulació de Filologia Anglesa, serà necessari demostrar el coneixement 
d’una altra llengua estrangera per a l’obtenció de la titulació, d’acord amb les condicions 
esmentades a l’apartat 1 del present article. 
»4. El Consell de Direcció impulsarà, d’acord amb els departaments i els centres, la impartició de 
matèries i assignatures en anglès, mitjançant la formació específica del professorat i d’altres 
mesures que permetin assolir aquest objectiu. 
»5. La Comissió Acadèmica aprovarà les condicions per les quals la impartició d’un determinat 
nombre d’assignatures en anglès en cada una de les titulacions de la UIB podrà implicar la 
superació del requisit del coneixement de l’anglès establert a l’apartat 1 d’aquest article.» 
 
Art. 30: «Procediment per a la realització i avaluació de treballs de fi de grau i de pràctiques 
externes 
»1. El Consell de Direcció, oïda la Comissió Acadèmica, establirà unes directrius generals 
mitjançant una normativa específica per tal de regular el procediment i avaluació dels treballs de fi 
de grau i les pràctiques externes. 
»2. Cada comissió d’elaboració i disseny (CED) del pla d’estudis de cada titulació de grau 
desenvoluparà, si escau, aquestes directrius generals.» 
 
Art. 12.6: «D’acord amb l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, els estudiants podran obtenir un 
màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. El pla d’estudis de 
cada titulació regularà aquesta qüestió de forma específica.» 

Aquests haurien de dissenyar-se 
de manera que permetin obtenir 
les competències necessàries per 
exercir la professió. A aquests 
efectes la Universitat ha de 
justificar l’adequació del pla 
d’estudis a aquestes condicions i 
aquests requisits. 
 
En els plans d’estudis que siguin 
procedents, s’haurien d’incloure 
ensenyaments relacionats amb 
els drets fonamentals i d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i 
dones (conforme al que disposa la 
Llei 3/2007, de 22 de març), amb 
els principis d’igualtat 
d’oportunitats i accessibilitat 
universal de les persones amb 
discapacitat (conforme al que 
disposa la Llei 51/2003, de 2 de 
desembre) i amb els valors propis 
d’una cultura de la pau i de valors 
democràtics (conforme al que 
disposa la Llei 27/2005, de 30 de 
novembre). 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
En aquest apartat heu de descriure i justificar breument els mòduls i/o 
matèries de què constarà el pla d’estudis i els possibles itineraris 
formatius, així com els possibles requisits especials per poder cursar-
los i el règim de permanència. 
 
Al gràfic adjunt trobareu un exemple de la manera com es poden 
distribuir els tipus de matèries al llarg dels quatre cursos de la 
titulació. 
 
Recordau que heu de tenir en compte els aspectes següents: 
1. Durant el primer curs s’impartiran les matèries de formació bàsica. 
2. Al segon, tercer i quart curs s’impartiran les obligatòries i les 
optatives. 
3. A partir del tercer curs, preferentment, es realitzaran les 
pràctiques externes. 
4. Al darrer curs es realitzarà el treball de fi de grau. 
5. Heu de preveure que s’ha de fer, com a mínim, una assignatura 
d’anglès per a cada branca de coneixement, que proposarà el Consell de 
Direcció. 
6. Els estudiants podran obtenir un màxim de 6 crèdits del total del pla 
d’estudis cursat per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de 
cooperació. El pla d’estudis de cada titulació regularà aquesta qüestió 
de forma específica. 

Exemple il·lustratiu d’una possible distribució de matèries segons la 
tipologia 
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El Consell de Direcció aprovarà:  
 Les matèries bàsiques de cadascuna de les titulacions de grau, tant les matèries bàsiques comunes de cadascuna de les diverses 

branques de coneixement com les matèries bàsiques específiques de cada titulació o conjunt de titulacions. 
 El marc general per a la realització de les pràctiques externes i el treball de fi de grau. Posteriorment, cada CED haurà de definir les 

condicions en què es duran a terme. 
 
Observacions: 
 Una adequada coordinació entre dues o més titulacions, compartint mòduls o matèries, pot conduir a dissenyar un currículum que 

permeti una doble titulació i rendibilitzi l’esforç, tant de l’estudiant com de la institució. 
 En alguns casos es poden estructurar itineraris formatius que, atès que els títols de grau no permeten l’especialització, puguin 

vincular-se a altres títols propis de la Universitat (especialitzats). 
 Per part seva, el treball de fi de grau constitueix una oportunitat per completar l’avaluació de les competències transversals i posar 

en pràctica la interdisciplinarietat en l’ensenyament. La seva efectivitat exigeix un elevat nivell de coordinació. 
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5.3 Planificació i gestió de la mobilitat d’estudiants i d’acollida 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
Annex 1. Punt 5.1: «Procediments per a l’organització 
de la mobilitat dels estudiants propis i d’acollida. Ha 
d’incloure el sistema de reconeixement i acumulació de 
crèdits ECTS.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 20: «Mobilitat 
»La comissió d’elaboració i disseny que elaborarà el pla 
d’estudis de cada titulació haurà d’establir un període 
específic perquè l’alumnat que ho sol·liciti s’aculli als 
programes de mobilitat en els quals tingui plaça. La 
durada d’aquest període no podrà ser inferior a un 
semestre.» 
Art. 21: «Dobles titulacions i titulacions conjuntes 
»El Consell de Direcció, d’acord amb les facultats i les 
escoles implicades, impulsarà al si de la UIB la 
realització de dobles titulacions de grau. Igualment 
afavorirà la realització de titulacions conjuntes amb 
altres universitats.» 

En el cas de títols conjunts, s’ha de justificar l’adequació 
de les accions de mobilitat als objectius formatius del 
títol. 
 
S’ha d’incloure la informació sobre acords i convenis de 
col·laboració actius d’intercanvi d’estudiants, 
convocatòries o programes d’ajudes a la mobilitat 
finançats per les universitats o centres participants i 
sobre les unitats de suport i els sistemes d’informació 
per a l’enviament i acollida d’alumnat. 
 
S’ha d’incloure el sistema de transferència i 
reconeixement de crèdits. 

La proposta ha de: 
 
 Especificar els procediments per a l’organització de 

la mobilitat dels estudiants propis i d’acollida, 
incloent el sistema de reconeixement i acumulació 
de crèdits ECTS. 

 Descriure els mecanismes de suport i orientació 
específics per a l’acollida dels estudiants una 
vegada matriculats. En el cas d’estudiants amb 
necessitats educatives específiques derivades de 
la condició de discapacitat, s’haurien d’incloure 
serveis de suport i assessoraments adequats. 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció proporcionarà els aspectes següents: 
 Els procediments per a l’organització de la mobilitat dels estudiants 

propis i d’acollida. 
 La informació relativa a les unitats de suport i els sistemes 

d’informació per a l’enviament i acollida d’alumnat. 
 El sistema de reconeixement i acumulació de crèdits ECTS. 
 La descripció dels mecanismes de suport i orientació específics per 

a l’acollida dels estudiants una vegada matriculats. 
 El procediment general de suport i assessorament als estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de la condició de 

discapacitat. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la informació pertinent. 
 
Si escau, la CED ha d’incloure la informació sobre els acords i els convenis de col·laboració actius d’intercanvi d’estudiants, convocatòries 
o programes d’ajudes a la mobilitat finançats per les universitats o centres participants. 
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5.4 Descripció detallada dels mòduls o matèries d’ensenyament-aprenentatge de què consta el pla 
d’estudis 

Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB 
Art. 23: «Nombre de crèdits per curs 
»El nombre total de crèdits establert en els plans d’estudis per a cada curs 
acadèmic serà de 60, distribuït en 30 crèdits per al semestre de tardor i 30 
crèdits per al semestre de primavera. Aquesta assignació de crèdits s’entendrà 
referida a un estudiant amb dedicació a temps complet als estudis universitaris.»  
 
Art. 24: «Valor del crèdit ECTS 
»1. Un crèdit ECTS dels estudis oficials es comptabilitzarà com a 25 hores de 
treball de l’estudiant. S’estableix en 1.500 hores la dedicació total al treball per a 
un estudiant a temps complet durant un any acadèmic. 
»2. Les hores de treball dels crèdits ECTS es distribuiran de forma proporcional 
entre les setmanes de l’any acadèmic. La mitjana d’hores setmanals de treball 
de l’estudiant serà de quaranta.» 
 
Art. 25: «Organització curricular 
»1. Els plans d’estudis s’estructuraran per matèries o per mòduls que, en 
qualsevol cas, es concretaran en assignatures. Les assignatures bàsiques, 
obligatòries i optatives de les titulacions oficials seran semestrals de 6 crèdits 
ECTS. 
»2. Cada comissió d’elaboració i disseny (CED) del pla d’estudis de cada 
titulació de grau podrà fer arribar al Consell de Direcció propostes de 
modificació del nombre de crèdits ECTS de cada assignatura, d’acord amb les 
excepcions a les quals fa referència l’article 13 del present reglament (apartats 
a, b, c i d).» 
 
Art. 27: «Tipus d’agrupament 
»1. D’acord amb les modalitats d’aprenentatge dels estudis establertes a l’article 
28, les hores de treball presencial s’impartiran d’acord amb els tipus 
d’agrupament següents: 
»a) Grup gran. Està dirigit a la realització d’activitats teòriques i pràctiques que 
poden dur-se a terme de manera efectiva en espais i grups relativament grans. 
»b) Grup mitjà. Està dirigit a la realització d’activitats de discussió teòrica o, 
preferentment, pràctiques que requereixen una elevada participació de 
l’alumnat, o bé l’ús de laboratoris o aules d’informàtica de capacitat limitada. 

Per descriure les unitats organitzatives de què consta el pla d’estudis es poden 
utilitzar diferents nivells d’estructuració (mòduls o matèries), segons es mostra al 
quadre. Així mateix, també existeix la possibilitat d’utilitzar fórmules mixtes 
(plantejar una estructuració on coexisteixin mòduls i matèries o mòduls i 
assignatures). Finalment, en algunes matèries, per exemple en les de formació 
bàsica, poden concretar-se en assignatures. 
 
A l’efecte d’aquest apartat, el mòdul és una agrupació de matèries. Aquesta 
agrupació pot abastar un període temporal concret (any, semestre, 
quadrimestre, trimestre, mes, etc.) o bé desenvolupar-se al llarg de diversos 
períodes (per exemple, en el cas d’un mòdul compost per diverses matèries 
programades en diversos semestres alterns). Les matèries, al seu torn, haurien 
de considerar-se com a agrupacions d’una o més assignatures. 
 
En cas que es decideixi utilitzar el mòdul com a unitat d’estructuració, per a 
cadascun d’aquests mòduls s’ha d’especificar: 
 La seva denominació, el nombre de crèdits ECTS i el seu caràcter 

(obligatori o optatiu). Només s’assignarà caràcter al mòdul si totes les 
matèries que el componen tenen el mateix caràcter. En cas que es 
plantegin mòduls composts per matèries de diferent caràcter, s’assignarà el 
caràcter a les matèries o a les assignatures. 

 La seva durada i ubicació temporal dins el pla d’estudis. Si es tracta d’un 
mòdul que abasta un període temporal complet del pla d’estudis, s’ha 
d’indicar la unitat temporal corresponent i la seva ubicació (exemple: 
semestral, segon semestre). Si es tracta d’un mòdul compost per diverses 
matèries que se succeeixen de manera alterna al llarg de diversos cursos, 
s’ha d’indicar aquesta informació (exemple: mòdul compost per tres 
matèries semestrals programades al primer, quart i cinquè semestre). 

 Les competències i la seva concreció en resultats d’aprenentatge que 
l’estudiant adquirirà en aquest mòdul:  

• Les competències permeten definir el que s’espera que l’estudiant 
sigui capaç de conèixer, fer, realitzar amb altres o, fins i tot, ser en 
determinades situacions.  

• Els resultats d’aprenentatge expressen els efectes que cal 
associar a la realització de les activitats formatives previstes en un 

Els continguts, les 
activitats formatives, el 
sistema d’avaluació i 
els requisits previs 
especificats en cada 
mòdul o matèria han de 
ser adequats per 
afavorir la consecució 
de les competències 
previstes en aquest 
mòdul o matèria. 
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»c) Grup petit. Està dirigit a la realització d’activitats de tutorització de treballs 
que requereixen un grau d’ajuda molt elevat per part del professorat. 
»2. L’aplicació d’aquests tipus d’agrupament i els desdoblaments de grups que 
se’n derivaran segons els màxims d’estudiants que es puguin establir, serà allò 
que determinarà, en part, el volum de dedicació del professorat a una titulació 
oficial, d’acord amb el document de plantilla del PDI.» 
 
Art. 28: «Modalitats d’aprenentatge dels estudis 
»1. En l’assignació de crèdits a cadascuna de les matèries que configuren el pla 
d’estudis es computarà el nombre d’hores de treball requerides per a l’adquisició 
dels coneixements, les capacitats i les destreses corresponents. En aquest 
còmput s’hauran de comprendre les hores corresponents a les classes lectives, 
teòriques o pràctiques, les hores d’estudi, les dedicades a la realització de 
seminaris, treballs, pràctiques o projectes i les exigides per a la preparació i 
realització dels exàmens i proves d’avaluació. 
»2. Amb el propòsit de facilitar la tasca de planificació de la càrrega de treball 
presencial i autònom de l’estudiant per part del professorat respecte de les 
matèries bàsiques, obligatòries i optatives d’un pla d’estudis, s’han definit les 
següents modalitats d’aprenentatge, amb indicació del tipus d’agrupament que 
s’hi emprarà: 
»a) Activitats de treball presencial: 
 Classes teòriques (grup gran): exposició de continguts mitjançant 

presentació o explicació: classes magistrals, exposicions orals individuals o 
en grup. 

 Seminaris i tallers (grup mitjà): sessions monogràfiques supervisades pel 
professorat amb participació compartida (professorat, estudiants, experts, 
etc.). 

 Classes pràctiques (grup gran / grup mitjà): qualsevol tipus de pràctica 
d’aula en la qual es desenvolupin activitats d’aplicació dels coneixements a 
situacions concretes i a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria 
d’estudi: estudi de casos, anàlisis diagnòstiques, resolució d’exercicis i 
problemes, etc. 

 Pràctiques externes (grup mitjà / grup petit): activitats realitzades en 
empreses i entitats externes a la Universitat amb les quals s’adquireix 
preparació per a l’exercici professional. 

 Classes de laboratori (grup mitjà): activitats desenvolupades en espais 
especials amb equipament especialitzat, com ara laboratoris i aules 
d’informàtica. 

 Tutories (grup petit): activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés 
d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció 
personalitzada per part del professorat. 

mòdul o matèria: coneixements que es demostren en un examen, 
informes, projectes, lectures crítiques d’un document que s’ha 
elaborat, escultures, plans, resolucions de problemes o de casos, 
diagnòstics clínics, quaderns de laboratori, mesuraments, etc. 
Aquests últims orienten l’avaluació de l’aprenentatge a permetre 
amidar o observar les realitzacions dels estudiants.  

 Si escau, els requisits previs que han de complir-se per poder accedir a 
aquest mòdul. 

 Les activitats formatives que es realitzaran i la seva distribució en crèdits 
ECTS, la seva metodologia i la seva relació amb les competències que ha 
d’adquirir l’estudiant. En tots els plans d’estudis, però sobretot en els 
desenvolupats sota la modalitat d’educació no presencial o semipresencial, 
haurien d’indicar-se les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
que serviran de suport a les activitats formatives. En el cas dels plans 
d’estudis que es desenvolupin exclusivament sota la modalitat d’educació 
no presencial, ha d’esmentar-se el tipus de materials d’aprenentatge a 
utilitzar i els serveis de suport a l’aprenentatge que s’ofereixen als 
estudiants (per exemple, els relatius a assegurar la comunicació 
bidireccional amb els professors). 

 Les actuacions dirigides a la coordinació de les activitats formatives i 
sistemes d’avaluació dins un mateix mòdul o matèria. Aquestes actuacions 
poden concretar-se en termes de, per exemple: en tots els grups 
d’estudiants formats en una mateixa matèria o assignatura es realitzen 
activitats formatives similars, el sistema d’avaluació és comú entre totes les 
matèries del mòdul, etc. 

 El sistema (o sistemes d’avaluació) que s’utilitzaran per avaluar els resultats 
de l’aprenentatge assolits en el mòdul i el sistema de qualificacions d’acord 
amb la legislació vigent. 

 Les matèries de què consta el mòdul, incloent: 
• La denominació de les assignatures que integren cada matèria. 
• El nombre de crèdits ECTS de què consta cadascuna. 
• El caràcter (obligatori o optatiu) de les assignatures. Només 

s’assignarà caràcter a les matèries si estan compostes per 
assignatures del mateix caràcter. En cas que la matèria consti 
d’assignatures de diferent caràcter, s’assignarà el caràcter a 
cadascuna de les assignatures. 

 Breu descripció dels continguts. 
 Comentaris o informació addicional referent als mòduls o matèries (el nom 

de les assignatures o matèries optatives, en cas de contenir-ne; altres 
comentaris, etc.) 
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 Avaluació (grup gran / grup mitjà / grup petit): conjunt de proves utilitzades 
en l’avaluació del progrés de l’aprenentatge de l’estudiant: prova escrita 
teòrica o pràctica, exposició oral, pràctica de laboratori, etc. 

 Altres (grup gran / grup mitjà): visites programades, projeccions, sortides de 
camp, etc. 

»b) Activitats de treball no presencial o autònom. S’hi ha d’incloure el temps total 
de preparació autònoma de la matèria (tant individual com en grup): hores 
d’estudi i preparació de pràctiques, treballs, resums de lectures, seminaris, 
exàmens, obtenció de dades, resolució de problemes i exercicis, etc. 
 Estudi i treball en grup: preparació de seminaris, lectures, investigacions, 

treballs, memòries, obtenció i anàlisi de dades, etc. per exposar o lliurar. 
 Estudi i treball autònom, individual: les mateixes activitats que a l’apartat 

anterior, però realitzades de forma individual. S’hi inclouen, a més a més, 
l’estudi personal, la preparació d’exàmens, el treball en biblioteques, les 
lectures complementàries, la resolució de problemes i exercicis, etc.» 

 
Art. 29: «Tutories ECTS 
»Les tutories, en el context del sistema de crèdits ECTS, són un mètode 
d’aprenentatge integrat en els plans d’estudis de les noves titulacions i tenen un 
paper cabdal per individuar, supervisar i avaluar el treball autònom de l’alumnat. 
Per tant, les tutories ECTS són d’assistència programada i obligatòria. Aquestes 
tutories s’han de computar com a hores de treball presencial de l’alumnat.» 
 
Art. 30: «Procediment per a la realització i avaluació de treballs de fi de grau i de 
pràctiques externes 
»1. El Consell de Direcció, oïda la Comissió Acadèmica, establirà unes directrius 
generals mitjançant una normativa específica per tal de regular el procediment i 
avaluació dels treballs de fi de grau i les pràctiques externes. 
»2. Cada comissió d’elaboració i disseny (CED) del pla d’estudis de cada 
titulació de grau desenvoluparà, si escau, aquestes directrius generals.» 
 
Art. 31: «Avaluació contínua 
»1. Per tal de fomentar l’avaluació contínua de les competències adquirides per 
part de l’estudiant al llarg de tot el curs, durant el període d’avaluació establert 
per a cada semestre es podrà realitzar una prova global o parcial. El pes 
d’aquesta prova sobre la qualificació global de l’assignatura no pot superar el 
percentatge que establirà el Reglament acadèmic de la UIB. 
»2. S’establirà un període de recuperació durant el mes de setembre dirigit 
exclusivament a l’avaluació d’activitats recuperables que hauran de ser 
definides prèviament en el pla docent de l’assignatura corresponent.» 
 

 
Quadre. Descripció del pla d’estudis utilitzant mòduls o matèries 
 
De la mateixa manera, es pot triar realitzar l’estructuració del pla d’estudis 
utilitzant únicament matèries. En aquest cas, la informació anteriorment referida 
al mòdul (durada i ubicació temporal dins el pla d’estudis, competències, 
requisits previs, sistema d’avaluació, activitats formatives…) es referirà a les 
matèries. 
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Art. 32: «Procediments i tècniques d’avaluació 
»Les competències a assolir o els objectius docents proposats en un pla 
d’estudis han de ser avaluables. Els procediments i les tècniques establerts per 
avaluar el nivell d’adquisició i progrés de l’aprenentatge dels estudiants són els 
següents: 
»1. Proves objectives (vertader/fals, elecció múltiple, aparellament 
d’elements...). 
»2. Proves de resposta breu. 
»3. Proves de resposta llarga, de desenvolupament. 
»4. Proves orals (individuals, en grup, presentació de temes o treballs, etc.). 
»5. Treballs i projectes. 
»6. Informes/memòries de pràctiques. 
»7. Proves d’execució de tasques reals o simulades. 
»8. Sistemes d’autoavaluació (oral, escrita, individual, en grup). 
»9. Escales d’actituds. 
»10. Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.). 
»11. Carpeta d’aprenentatge. 
»12. Altres procediments.» 
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Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció proporcionarà els paràmetres següents: 
 Percentatge màxim i mínim de presencialitat per curs. 
 Percentatge màxim i mínim del total de presencialitat per 

tipus d’agrupació (grup gran, grup mitjà i grup petit) i per 
curs. 

 Nombre màxim d’alumnes per tipus d’agrupació.  
Una vegada rebi aquesta informació, la CED haurà de concretar aquests valors per al seu pla d’estudis. 
 
El Consell de Direcció proporcionarà el marc general d’avaluació de les competències de l'alumnat. 
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6 PERSONAL ACADÈMIC 

6.1 Professorat i altres recursos humans necessaris i disponibles per portar a terme el pla d’estudis 
proposat 

6.1.1 Mecanismes de què es disposa per assegurar la igualtat entre homes i dones i la no discriminació de 
persones amb discapacitat 

Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 
A la normativa de referència no 
es preveu aquest aspecte.  

Explicitar els mecanismes de què es disposa per assegurar que la contractació del personal 
acadèmic i del personal de suport es realitzarà atenent els criteris d’igualtat entre homes i 
dones i de no discriminació de persones amb discapacitat. 
 
La normativa bàsica referent a aquests aspectes pot trobar-se a la Llei 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat de dones i homes, i a la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 
 
Algunes de les mesures concretes que podrien adoptar-se, poden trobar-se a la Convenció de 
les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 
(http://www.un.org); al Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a 
l’ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat (BOE de 17 
de desembre); o en altres documents sobre el mateix tema, per exemple, les publicacions de 
l’Institut de la Dona (http://www.mtas.es/mujer/publicaciones). 

Al protocol d’avaluació per a la 
verificació de títols universitaris oficials 
(grau i màster) no apareix cap criteri 
referent a aquest aspecte. 

 
Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar aquest apartat de la memòria 
El Consell de Direcció proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent. 
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6.1.2 Personal acadèmic disponible 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Disposicions addicionals 
Quarta: «El Consell de Direcció proposarà al Consell de 
Govern l’aprovació d’un nou document de plantilla de 
PDI, d’acord amb la normativa sobre el procés de 
construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior i 
la normativa sobre el PDI funcionari i laboral existent en 
l’àmbit estatal i autonòmic.» 
 

S’ha d’especificar el personal acadèmic disponible, i 
indicar la seva categoria acadèmica, el seu tipus de 
vinculació a la Universitat, la seva experiència docent i 
en investigació i/o professional i la seva adequació als 
àmbits de coneixement vinculats al títol. L’especificació 
del personal acadèmic s’ha de fer en termes de perfils i 
no es requereix necessàriament incloure el nom i els 
cognoms del personal acadèmic ni el seu curriculum 
vitae. 
 
En el cas dels títols amb orientació professional, a la 
proposta hi ha d’haver un quadre de professors amb la 
suficient experiència professional per fer-se càrrec de 
manera adequada de les pràctiques en empresa. 
 
Així mateix, en el cas dels programes conjunts, s’han 
d’incloure els acords que organitzin la incorporació de 
professorat de les diferents universitats participants. 
 
Especialment en l’educació no presencial, hauria de fer-
se esment de l’existència d’equips docents formats per 
professors, professors tutors i, si escau, personal que 
genera materials d’aprenentatge per als estudiants. 

El personal acadèmic (professors, directors, tutors de 
pràctiques, coordinadors, etc.) ha de ser adequat per a 
la consecució dels objectius generals i les 
competències previstes a la proposta de títol. El 
personal acadèmic ha de ser suficient, i el seu grau de 
dedicació, la seva qualificació i la seva experiència, 
adequats per portar a terme el pla d’estudis proposat. 
 
En el cas d’un grau de caràcter professional, és un 
requisit indispensable que la proposta impliqui un 
quadre de professors amb la suficient experiència i en 
contacte amb el sector professional. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar aquest apartat de la memòria 
El Consell de Direcció, amb l’acord dels departaments implicats, 
proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent. 
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6.1.3 Previsió de personal acadèmic necessari 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB. 
Disposicions addicionals 
Quarta: «El Consell de Direcció proposarà al Consell de 
Govern l’aprovació d’un nou document de plantilla de 
PDI, d’acord amb la normativa sobre el procés de 
construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior i 
la normativa sobre el PDI funcionari i laboral existent en 
l’àmbit estatal i autonòmic.» 

S’ha de definir la previsió del personal acadèmic 
necessari no disponible, tenint en compte l’estructura 
del pla d’estudis, el nombre de crèdits a impartir, les 
branques de coneixement involucrades, el nombre 
d’alumnes i altres variables rellevants. 

Al protocol d’avaluació per a la verificació de títols 
universitaris oficials (grau i màster) no apareix cap 
criteri referent a aquest aspecte. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
 El Consell de Direcció, amb l’acord dels departaments implicats, 
proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent. 
 
 
 



 
 

Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
 

92 C. Cap. 6. Personal acadèmic  

6.1.4 Altres recursos humans disponibles 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’Avaluació 

A la normativa de referència no es preveu aquest 
aspecte. 

S’ha d’especificar el personal de suport i altres recursos 
humans disponibles, la seva vinculació a la Universitat, 
la seva experiència professional i la seva adequació als 
àmbits de coneixement relacionats amb el títol. 
L’especificació del personal de suport s’ha de fer en 
termes de perfils i no es requereix necessàriament 
incloure el nom i els cognoms del personal acadèmic ni 
el seu curriculum vitae. 

El personal de suport (personal d’administració i 
serveis, tècnics de laboratori, etc.) i altres recursos 
humans han de ser adequats per a la consecució dels 
objectius prevists a la proposta de títol. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà 
la informació pertinent. 
 



 
 

Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
 

 C. Cap. 6. Personal acadèmic 93 

6.1.5 Previsió d’altres recursos humans necessaris 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

A la normativa de referència no es preveu aquest 
aspecte. 

S’ha de definir la previsió del personal de suport i altres 
recursos humans necessaris no disponibles, tenint en 
compte l’estructura del pla d’estudis, el nombre de 
crèdits a impartir, les branques de coneixement 
involucrades, el nombre d’alumnes i altres variables 
rellevants. 

Al protocol d’avaluació per a la verificació de títols 
universitaris oficials (grau i màster) no apareix cap 
criteri referent a aquest aspecte. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent. 
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7 RECURSOS MATERIALS I SERVEIS 

7.1 Justificació de l’adequació dels mitjans materials i serveis disponibles 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

A la normativa de 
referència no es 
preveu aquest as-
pecte. 
 

El pla d’estudis ha de preveure una dotació suficient d’equipament i 
infraestructures, tant a les universitats participants com a les institucions 
col·laboradores, i ha de justificar la seva adequació als objectius formatius. 
En concret, s’han d’identificar i descriure els recursos materials i serveis 
clau (laboratoris, aules i equipaments especials, biblioteques 
específiques…) per al compliment dels objectius del títol. S’entén per 
mitjans materials i serveis clau aquelles infraestructures i equipaments que 
resulten indispensables per al desenvolupament dels ensenyaments 
(laboratoris, aules per a treball en grup, biblioteques incloses les virtuals, 
equipaments especials, xarxes de telecomunicacions, etc.). En el cas 
d’ensenyaments que s’imparteixin a distància, és necessari assenyalar 
l’existència de recursos específics, tals com centres associats, equips 
informàtics, infraestructura de telecomunicacions, etc. 
 
Si escau, s’ha d’aportar informació sobre convenis que regulin la 
participació d’altres entitats en el desenvolupament de les activitats 
formatives. De totes maneres, s’ha de justificar que els mitjans materials i 
serveis disponibles a les entitats col·laboradores permeten garantir el 
desenvolupament de les activitats formatives planificades. 
 
En tot cas, s’han d’observar els criteris d’accessibilitat universal i disseny 
per a tothom, segons el que disposa la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat. 
 
Com a norma general, els mitjans materials han de ser adequats per 
garantir el funcionament dels serveis corresponents als ensenyaments 
impartits, han de permetre les grandàries de grup prevists, el 
desenvolupament de les activitats formatives i el seu ajustament a les 
metodologies d’ensenyament-aprenentatge previstes, etc. Els espais 
dedicats a biblioteca, sala de lectura i treball en grup, així com els recursos 
bibliogràfics, haurien de ser suficients i accessibles per cobrir el que es 
preveu en els programes de les matèries.  

Els recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de les 
activitats previstes han de ser adequats per a la consecució dels objectius i les 
competències previstes en el pla d’estudis. 
 
La proposta ha de: 
 Preveure una dotació suficient d’equipament i infraestructures, tant en les 

universitats participants com en les institucions col·laboradores, i ha de 
justificar la seva adequació als objectius formatius. En concret, s’han 
d’identificar i descriure els recursos materials i serveis clau (laboratoris, 
aules i equipaments especials, biblioteques específiques…) per al 
compliment dels objectius del títol. En tot cas, s’han d’observar els criteris 
d’accessibilitat universal i disseny per a tothom, segons el que disposa la 
Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

 Si escau, s’ha d’aportar informació sobre els convenis que regulin la 
participació d’altres entitats en el desenvolupament de les activitats 
formatives. De totes maneres, s’ha de justificar que els mitjans materials i 
serveis disponibles a les entitats col·laboradores permeten garantir el 
desenvolupament de les activitats formatives planificades. 

 Explicitar els mecanismes per realitzar o garantir la revisió i el manteniment 
dels materials i serveis a la Universitat i a les institucions col·laboradores, 
així com els mecanismes per actualitzar-los. 
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En el cas dels ensenyaments no presencials, es tindrà en compte la 
necessitat de recursos propis de l’ensenyament a distància, com són els 
sistemes i mecanismes de comunicació bidireccional entre professors i 
estudiants. En aquest tipus d’ensenyaments tindran més importància en 
l’avaluació els recursos per a l’accés a espais virtuals dels estudiants o 
plataformes.  
 
En els casos en els quals sigui procedent, es consideraran els recursos i 
serveis dels centres associats.  
 
A més de proporcionar informació sobre els mitjans materials i serveis de 
què es disposa, seria convenient explicitar els mecanismes per realitzar o 
garantir la revisió i el manteniment d’aquests materials i serveis a la 
Universitat i a les institucions col·laboradores, així com els mecanismes per 
actualitzar-los. 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció, juntament amb els centres, proporcionarà 
aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà 
la informació pertinent. 
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7.2 Previsió d’adquisició dels recursos materials i serveis necessaris 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

A la normativa de referència no es preveu aquest 
aspecte. 

Si no es tenen tots els recursos materials i serveis 
necessaris per al desenvolupament de les activitats 
formatives en el moment de la proposta del pla 
d’estudis, s’haurien de descriure els plans per adquirir-
los. 

En cas que no es disposi de tots els recursos materials i 
serveis necessaris en el moment de la proposta del títol, 
la proposta ha de descriure els plans de reforma i 
millora d’infraestructures, així com d’adquisició de nous 
equipaments, que resultin imprescindibles per al 
desenvolupament de les activitats formatives del 
programa. En qualsevol cas, l’ANECA pot sol·licitar 
informació addicional sobre els recursos materials i 
serveis durant l’avaluació de la proposta. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció, juntament amb els centres, proporcionarà aquesta 
informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent. 
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8 RESULTATS PREVISTS 

8.1 Valors quantitatius estimats per als indicadors i la seva justificació 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
Annex 1. Punt 8.1: «Estimació de valors quantitatius per 
als indicadors que s’assenyalen a continuació i la 
justificació de les estimacions esmentades. No 
s’estableix cap valor de referència en aplicar-se aquests 
indicadors a institucions i ensenyaments de diverses 
característiques. En la fase d’acreditació s’han de 
revisar aquestes estimacions, en atenció a les 
justificacions aportades per la universitat i a les accions 
derivades del seu seguiment. 
»Taxa de graduació: percentatge d’estudiants que 
acaben l’ensenyament en el temps previst en el pla 
d’estudis o en un any acadèmic més en relació amb la 
seva cohort d’entrada. 
»Taxa d’abandonament: relació percentual entre el 
nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés 
que van haver d’obtenir el títol l’any acadèmic anterior i 
que no s’han matriculat ni en aquell any acadèmic ni en 
l’anterior. 
»Taxa d’eficiència: relació percentual entre el nombre 
total de crèdits del pla d’estudis a què es van haver de 
matricular al llarg dels seus estudis el conjunt de 
graduats d’un determinat any acadèmic i el nombre total 
de crèdits en què realment s’han hagut de matricular.» 
 

S’ha d’aportar una estimació d’un conjunt d’indicadors 
relacionats amb els resultats prevists del títol justificant 
aquesta estimació a partir del perfil d’ingrés recomanat, 
el tipus d’estudiants que accedeixen al pla d’estudis, els 
objectius plantejats, el grau de dedicació dels estudiants 
a la carrera1 i altres elements del context que es 
considerin apropiats.  
En el cas de les titulacions procedents de títols 
implantats anteriorment a la universitat que presenta la 
proposta, les estimacions poden basar-se en dades 
històriques procedents d’aquestes titulacions. En el cas 
de títols nous o no presents a l’antic catàleg oficial de 
títols, es poden utilitzar valors procedents d’altres 
universitats nacionals o internacionals o d’altres títols de 
la mateixa branca de coneixement.  
Cal tenir en compte que no s’estableix cap valor de 
referència. A la fase de renovació de l’acreditació es 
revisaran aquestes estimacions, atenent les 
justificacions aportades per la Universitat i les accions 
derivades del seu seguiment. La proposta ha de recollir, 
almenys, valors relatius a la taxa de graduació, la taxa 
d’abandonament i la taxa d’eficiència. 

La proposta ha d’estimar un conjunt d’indicadors 
relacionats amb els resultats prevists del títol i justificar 
aquesta estimació a partir del perfil d’ingrés recomanat, 
el tipus d’estudiants que accedeixen al pla d’estudis, els 
objectius plantejats, el grau de dedicació dels estudiants 
a la carrera i altres elements del context que es 
considerin apropiats. En la fase de renovació de 
l’acreditació es revisaran aquestes estimacions, atenent 
les justificacions aportades per la Universitat i les 
accions derivades del seu seguiment. La proposta ha 
de recollir, almenys, valors relatius a la taxa de 
graduació, la taxa d’abandonament i la taxa d’eficiència. 

 

                                                
1 Considerar aquest aspecte serà especialment important en el cas d’ensenyaments a distància, en què el plantejament amb vista als indicadors ha de ser substancialment 
diferent del dels ensenyaments a temps complet. 



 
 

Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
 

100 C. Cap. 8. Resultats prevists  

8.1.1 Justificació 
Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El títol que es presenta procedeix del títol .................... implantat 
anteriorment a la UIB. Les previsions que oferim es basen en dades 
històriques procedents d’aquestes titulacions. Els valors de les taxes 
de graduació, d’abandonament i d’eficiència que presentam a 
continuació són el resultat d’una anàlisi de les dades dels cursos 2003-
2004 a 2006-2007. De la mateixa manera, basant-nos en la sèrie 
històrica de dades fem una estimació del percentatge d’alumnes 
presentats sobre alumnes matriculats i la durada mitjana dels estudis. 
 
 

8.1.2 Taxa de graduació, taxa d’abandonament i taxa d’eficiència 
Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Al CD Indicadors, dades i estadístiques lliurat als degans trobareu els valors d’aquests indicadors per 
als darrers quatre anys. La CED, a partir d’aquesta informació, ha d’estimar les taxes de graduació, 
d’abandonament i d’eficiència potencial. 
 
És recomanable oferir uns valors lleugerament més positius que els històrics, ja que és un símptoma de 
l’esforç de la Universitat i de la titulació per millorar contínuament la qualitat de les titulacions que s’ofereixen. El procés de 
convergència europea i el disseny dels nous graus són una oportunitat per aconseguir uns millors resultats de la formació. 
 
Si necessitau més informació posau-vos en contacte amb el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (sequa@uib.es) 
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8.1.3 Altres indicadors 
Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
Al CD Indicadors, dades i estadístiques lliurat als degans trobareu els valors d’aquests 
indicadors per als darrers quatre anys. La CED, a partir d’aquesta informació, ha d’estimar el 
percentatge dels alumnes presentats sobre els alumnes matriculats i la durada dels estudis. 
 
És recomanable oferir uns valors lleugerament més positius que els històrics, ja que és un símptoma de l’esforç de la Universitat i de la 
titulació per millorar contínuament la qualitat de les titulacions que s’ofereixen. El procés de convergència europea i el disseny dels nous 
graus són una oportunitat per aconseguir uns millors resultats de la formació. 
 
Si necessitau més informació posau-vos en contacte amb el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (sequa@uib.es) 
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8.2 Progrés i resultats d’aprenentatge 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
Annex 1. Punt 8.2: «Procediment general de la 
universitat per valorar el progrés i els resultats 
d’aprenentatge dels estudiants. Entre aquests es poden 
considerar resultats de proves externes, treballs de fi de 
grau, etc.» 
 
 

S’ha d’explicar el procediment general de la Universitat 
per valorar el progrés i els resultats d’aprenentatge dels 
estudiants. Entre aquests es poden considerar resultats 
de proves externes, treballs de fi de grau, etc. 

La proposta de títol ha d’incloure els mecanismes 
generals per a la valoració dels resultats de 
l’aprenentatge dels estudiants. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà 
la informació pertinent. 
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9 SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT DEL TÍTOL 

9.1 Responsables del sistema de garantia de qualitat del pla d’estudis 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
Introducció: «Els sistemes de garantia de la qualitat, 
que són part dels nous plans d’estudis, són així mateix 
el fonament perquè la nova organització dels 
ensenyaments funcioni de manera eficient i per crear la 
confiança sobre la qual descansa el procés 
d’acreditació de títols.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 22: «Sistema de garantia de qualitat 
»El pla d’estudis haurà d’incorporar el Sistema de 
Garantia de Qualitat que aprovarà el Consell de 
Direcció de la UIB.» 

En aquest apartat s’ha d’especificar l’òrgan, la unitat o 
les persones responsables de gestionar, coordinar i 
realitzar el seguiment del Sistema de Garantia intern de 
Qualitat del nou pla d’estudis. Exemple: comissió 
específica per al títol, la unitat de qualitat de la 
Universitat, vicedeganat...  
 
Per a una millor comprensió d’aquest aspecte, es 
recomana definir quina és l’estructura d’aquest òrgan, 
així com la seva composició, els mecanismes per a la 
presa de decisions, la forma d’articular la participació 
del professorat, els estudiants, els responsables 
acadèmics o altres agents externs i les funcions que 
tenen assignades. 

La proposta ha de: 
 Especificar l’òrgan o unitat responsable del Sistema 

de Garantia de Qualitat del pla d’estudis (estructura 
i composició), així com reglament o normes de 
funcionament.  

 Detallar com s’articula la participació en aquest 
òrgan del professorat, els estudiants, els 
responsables acadèmics, el personal de suport i 
altres agents externs. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció, juntament amb els centres, proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la informació 
pertinent. 
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9.2 Procediments d’avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyament i el professorat 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
Introducció: «Els sistemes de garantia de la qualitat, 
que són part dels nous plans d’estudis, són així mateix 
el fonament perquè la nova organització dels 
ensenyaments funcioni de manera eficient i per crear la 
confiança sobre la qual descansa el procés 
d’acreditació de títols.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 22: «Sistema de garantia de qualitat 
»El pla d’estudis haurà d’incorporar el Sistema de 
Garantia de Qualitat que aprovarà el Consell de 
Direcció de la UIB.» 

En aquest apartat s’haurien de concretar els 
procediments d’avaluació i millora de la qualitat de 
l’ensenyament i el professorat. Aquests procediments 
haurien d’establir qui, com i quan realitzarà les activitats 
relacionades amb l’avaluació de la millora de la qualitat 
de l’ensenyament i el professorat.  
 
Seria convenient que els procediments d’avaluació i 
millora de la qualitat de l’ensenyament i el professorat 
responguessin a uns objectius de qualitat prèviament 
fixats.  
 
Per a això, abans de concretar aquests procediments 
podrien definir-se els objectius de qualitat que té el títol 
o la Universitat en relació amb l’ensenyament i el 
professorat. 
 
A l’hora d’abordar l’avaluació i la millora de la qualitat 
del professorat, es recomana que el procediment 
establert reculli els mecanismes d’accés prevists, així 
com aquells altres que vinculen l’avaluació del 
professorat amb la promoció, el reconeixement i la 
formació. 

La proposta ha d’establir com es revisarà el 
desenvolupament del pla d’estudis (objectius, 
competències, planificació...), a partir de l’aplicació de 
mecanismes i procediments adequats, que s’apliquin 
periòdicament per a la recollida i anàlisi de la informació 
sobre la qualitat de l’ensenyament i el professorat. 
 
El nou títol ha de preveure els mecanismes i 
procediments adequats i sistemàtics per a la presa de 
decisions que garanteixin la millora de la qualitat de 
l’ensenyament i del professorat. Aquests mecanismes i 
procediments han de preveure, almenys, els 
responsables, la forma d’acceptació de les decisions i el 
seguiment d’aquestes. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció, juntament amb els centres, proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la informació pertinent. 
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9.3 Procediment per garantir la qualitat de les pràctiques externes i els programes de mobilitat 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
Introducció: «Els sistemes de garantia de la qualitat, 
que són part dels nous plans d’estudis, són així mateix 
el fonament perquè la nova organització dels 
ensenyaments funcioni de manera eficient i per crear la 
confiança sobre la qual descansa el procés 
d’acreditació de títols.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 22: «Sistema de garantia de qualitat 
»El pla d’estudis haurà d’incorporar el Sistema de 
Garantia de Qualitat que aprovarà el Consell de 
Direcció de la UIB.» 

S’han d’abordar totes aquelles activitats que assegurin 
el correcte desenvolupament de les pràctiques externes 
i dels programes de mobilitat (relació amb empreses i 
altres entitats, establiment de convenis, selecció i 
seguiment dels alumnes, avaluació i assignació de 
crèdits, etc.), especificant els procediments prevists 
d’avaluació, seguiment i millora, així com els 
responsables i la planificació d’aquests procediments 
(qui, com, quan). 

La proposta ha d’establir com es revisarà el 
desenvolupament del pla d’estudis (objectius, 
competències, planificació...), a partir de l’aplicació de 
mecanismes i procediments adequats, que s’apliquin 
periòdicament per a la recollida i l’anàlisi de la 
informació sobre la qualitat de les pràctiques externes i 
els programes de mobilitat. 
 
El nou títol ha de preveure els mecanismes i 
procediments adequats i sistemàtics per a la presa de 
decisions que garanteixin la millora de la qualitat de les 
pràctiques externes i els programes de mobilitat. 
Aquests mecanismes i procediments han de preveure, 
almenys, els responsables, la forma d’acceptació de les 
decisions i el seguiment d’aquestes. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció, juntament amb els centres, proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la informació pertinent. 
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9.4 Procediments d’anàlisi de la inserció laboral dels graduats i de la satisfacció amb la formació 
rebuda 

Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 
RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
Introducció: «Els sistemes de garantia de la qualitat, 
que són part dels nous plans d’estudis, són així mateix 
el fonament perquè la nova organització dels 
ensenyaments funcioni de manera eficient i per crear la 
confiança sobre la qual descansa el procés 
d’acreditació de títols.» 
 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Art. 22: «Sistema de garantia de qualitat 
»El pla d’estudis haurà d’incorporar el Sistema de 
Garantia de Qualitat que aprovarà el Consell de 
Direcció de la UIB.» 

S’ha d’establir el procediment que permeti mesurar, 
analitzar i utilitzar els resultats sobre la inserció laboral 
dels futurs graduats i de la mesura de la satisfacció 
rebuda. 
 
Per altra part, s’han de descriure els mètodes 
disponibles a la Universitat per a: 
 La recollida d’aquesta informació, definir la 

freqüència i la forma de recopilació 
 L’anàlisi de les dades obtingudes 
 La utilització de resultats de les anàlisis, per assolir 

la millora del nou pla d’estudis 
 

La proposta ha d’establir com es revisarà el 
desenvolupament del pla d’estudis (objectius, 
competències, planificació...), a partir de l’aplicació de 
mecanismes i procediments adequats, que s’apliquin 
periòdicament per a la recollida i l’anàlisi de la 
informació sobre la inserció laboral dels graduats i la 
satisfacció en la formació rebuda. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció, juntament amb els centres, proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la informació pertinent. 
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9.5 Procediment per a l’anàlisi de la satisfacció dels diferents col·lectius implicats (estudiants, personal 
acadèmic i d’administració i serveis, etc.) i d’atenció als suggeriments i reclamacions. Criteris 
específics en el cas d’extinció del títol 

Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 
RD 1393/2007, de 29 d’octubre, 
pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris 
oficials 
Introducció: «Els sistemes de 
garantia de la qualitat, que són 
part dels nous plans d’estudis, 
són així mateix el fonament 
perquè la nova organització dels 
ensenyaments funcioni de 
manera eficient i per crear la 
confiança sobre la qual descansa 
el procés d’acreditació de títols.» 
 
Reglament d’ordenació dels 
ensenyaments universitaris de 
grau de la UIB 
Art. 22: «Sistema de garantia de 
qualitat 
»El pla d’estudis haurà 
d’incorporar el Sistema de 
Garantia de Qualitat que aprovarà 
el Consell de Direcció de la UIB.» 

S’ha d’establir quin és el procediment previst per recollir informació que 
permeti mesurar, analitzar i utilitzar la satisfacció dels diferents col·lectius 
implicats en el nou títol. Aquest procediment pot incloure enquestes, 
entrevistes, estudis d’opinió, etc. 
 
Les reclamacions i els suggeriments es consideren una altra font d’informació 
sobre la satisfacció de l’estudiant. S’ha d’establir la sistemàtica per recollir, 
tractar i analitzar els suggeriments o reclamacions que els estudiants puguin 
aportar respecte a la qualitat dels estudis, la docència rebuda, les 
instal·lacions i els serveis, etc. 
 
Així mateix, s’ha d’identificar quins són els criteris per interrompre la impartició 
del títol, temporalment o definitivament, i els mecanismes prevists per 
salvaguardar els drets i els compromisos adquirits amb els estudiants. Per 
exemple, criteris referents al nombre d’estudiants, a la qualificació dels 
professors o a la dels recursos materials, i definir una alternativa viable per als 
estudiants que estan cursant l’ensenyament. 
 
Seria convenient que a més dels elements considerats, el sistema de garantia 
de qualitat establís mecanismes per assegurar la transparència i la rendició de 
comptes. Aquests mecanismes inclouen la publicació de la informació sobre 
els plans d’estudis, el perfil d’ingrés, els resultats obtinguts, la inserció laboral 
dels graduats, etc., de tal manera que a aquesta informació hi tinguin accés 
estudiants, professors, PAS, futurs estudiants i la societat en general. 

La proposta ha d’establir com es revisarà el 
desenvolupament del pla d’estudis (objectius, 
competències, planificació...), a partir de l’aplicació de 
mecanismes i procediments adequats, que s’apliquin 
periòdicament per a la recollida i l’anàlisi de la 
informació sobre la satisfacció dels diferents col·lectius 
implicats (estudiants, professors, PAS, etc.) i l’atenció 
als suggeriments i reclamacions. 
 
Per altra part, s’han de definir els criteris que establiran 
els límits perquè el títol sigui finalment suspès. Per 
això, prèviament, s’ha d’establir un procediment que 
descrigui el sistema creat a la Universitat per definir 
aquests criteris, així com la seva revisió, aprovació i 
actualització periòdica. 
 
Finalment, s’han d’establir mecanismes per publicar la 
informació sobre el pla d’estudis, el seu 
desenvolupament i els resultats, perquè arribi a tots els 
implicats o interessats (estudiants, professorat, 
personal de suport, futurs estudiants, agents externs, 
etc.). 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció, juntament amb els centres, proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la informació pertinent. 
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10 CALENDARI D’IMPLANTACIÓ 

10.1 Cronograma d’implantació de la titulació 

10.1.1 Justificació 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB  
Disposicions transitòries 
 
Cinquena: «Als plans d’estudis de les titulacions de 
grau s’hi haurà d’adjuntar el règim transitori entre l’inici 
de la nova titulació de grau i el procés d’extinció del pla 
d’estudis actual.» 
 
Sisena: «Les noves titulacions de grau, adaptades dels 
estudis actuals, s’iniciaran el curs 2009-2010. En 
qualsevol cas, d’acord amb la disposició addicional 
primera del reial decret 1393/2007, la implantació de les 
noves titulacions de grau de la UIB es realitzarà de 
manera progressiva en funció de la temporalització 
prevista a cada pla d’estudis.» 

La implantació a les universitats dels plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols oficials pot realitzar-se 
de manera simultània, per un o diversos cursos, o 
progressiva, d’acord amb la temporalització prevista al 
corresponent pla d’estudis. Així mateix, pot realitzar-se 
una implantació simultània del pla d’estudis complet.  
 
El curs acadèmic 2010-2011 no poden oferir-se places 
de nou ingrés en primer curs per a les actuals 
titulacions de llicenciat, diplomat, arquitecte, enginyer, 
arquitecte tècnic i enginyer tècnic.  
 
Poden donar-se dos casos: 
 Que el nou títol substitueixi un altre títol preexistent, 

cas en què s’ha d’especificar el període 
d’implantació del nou títol i paral·lelament el 
període establert per a l’extinció del pla d’estudis 
pertanyent al títol antic. 

 Que el nou títol no substitueixi cap altre títol. 

Cada títol ha d’incloure un cronograma que reculli el 
calendari d’implantació del títol. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
La universitat, en relació al calendari d’implantació dels títols de grau, s’ha plantejat diferents possibilitats. L’escollida és la de la 
implantació dels primers cursos dels nous títos de grau, presentats l’any 2008 per a la seva verificació, en el curs 2009-2010. De forma 
progressiva, s’aniran implantant any rere any la resta de cursos. 
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Les justificacions a aquesta decissió institucional són les següents: 
1. Major coherència tant des del punt de vista de l’alumnat com de 

la institució. 
2. La implantació progressiva facilita la millora contínua i 

l’aprenentatge de l’organització sobre el propi procès 
d’intervenció. 

3. L’avaluació que es durà a terme del procès d’implantació de les 
noves titulacions servirà per detectar aspectes positius i àrees 
de millora que seran la base per a la presa de decisions. 

4. S’ha considerat la manera més òptima per respectar els drets 
dels estudiants. 

5. La universitat té previst un pla progressiu de formació del professorat que es desenvoluparà al llarg del procès d’implantació dels 
nous títols. 
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10.1.2 Curs d’implantació 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB 
Disposicions transitòries 
Sisena: «Les noves titulacions de grau, adaptades dels 
estudis actuals, s’iniciaran el curs 2009-2010. En 
qualsevol cas, d’acord amb la disposició addicional 
primera del Reial decret 1393/2007, la implantació de 
les noves titulacions de grau de la UIB es realitzarà de 
manera progressiva en funció de la temporalització 
prevista en cada pla d’estudis.» 
 
 
 

S’ha d’indicar el curs d’implantació. Cada títol ha d’incloure un cronograma que reculli el 
calendari d’implantació del títol. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
La implantació del pla d’estudis es realitzarà l’any acadèmic 2009-2010. 
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10.2 Procediment d’adaptació dels estudiants, si escau, dels estudis existents al nou pla d’estudis 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB  
Disposicions addicionals 
Setena: «D’acord amb la disposició addicional segona 
del Reial decret 1393/2007 i amb la normativa que 
aprovarà el Consell de Govern a proposta del Consell 
de Direcció, els estudiants que hauran començat 
estudis d’acord amb anteriors ordenacions 
universitàries, podran accedir als ensenyaments 
regulats a l’esmentat reial decret.» 

S’ha de descriure el procediment que se seguirà perquè 
els estudiants d’estudis ja existents puguin efectuar una 
transició ordenada i sense resultar perjudicats pel 
procés. 

Cada titulació ha d’especificar el procediment 
d’adaptació dels estudiants dels estudis existents al 
nou pla d’estudis. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció proporcionarà aquesta informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent. 
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10.3 Ensenyaments que s’extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat 
Normativa Orientacions ANECA Criteris d’avaluació 

Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de grau de la UIB  
Disposicions transitòries 
Cinquena: «Als plans d’estudis de les titulacions de 
grau s’hi haurà d’adjuntar el règim transitori entre l’inici 
de la nova titulació de grau i el procés d’extinció del pla 
d’estudis actual.» 
 

S’han d’especificar els ensenyaments que s’extingeixen 
per la implantació del corresponent títol. 

Cada titulació ha de: 
 Establir un mecanisme que permeti als estudiants 

la superació dels ensenyaments una vegada 
extingits, durant un nombre d’anys acadèmics 
posteriors a l’extinció. 

 Definir els ensenyaments que s’extingeixen per la 
implantació del títol proposat. 

 

Instruccions/orientacions de la UIB per emplenar la memòria 
El Consell de Direcció, juntament amb els centres, proporcionarà aquesta 
informació. 
La CED no ha d’emplenar aquest apartat. Posteriorment s’incorporarà la 
informació pertinent. 
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9.2 Los expedientes de modificación de crédito auto-
rizados por los titulares de los Departamentos ministeria-
les y presidentes y directores de los organismos autóno-
mos deberán ser comunicados a la Dirección General de 
Presupuestos para su instrumentación, antes del día 3 de 
diciembre de 2007.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 18770 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.

La progresiva armonización de los sistemas universita-
rios exigida por el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior, iniciado en 1999 con la 
Declaración de Bolonia y la consiguiente interacción ope-
rada entre tales sistemas por las diversas normativas 
nacionales sucesivamente promulgadas, ha dotado de una 
dimensión y de una agilidad sin precedentes al proceso de 
cambio emprendido por las universidades europeas.

Cercano ya el horizonte de 2010 previsto por la citada 
Declaración para la plena consecución de sus objetivos, el 
sistema español, aun habiendo dado notables pasos 
hacia la convergencia mediante la sucesiva adopción de 
normativas puntuales, adolecía, sin embargo, del ade-
cuado marco legal que, de un modo global, sustentara 
con garantías la nueva construcción.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, sienta las bases precisas para realizar una 
profunda modernización de la Universidad española. Así, 
entre otras importantes novedades, el nuevo Título VI de 
la Ley establece una nueva estructuración de las enseñan-
zas y títulos universitarios oficiales que permite reorien-
tar, con el debido sustento normativo, el proceso anterior-
mente citado de convergencia de nuestras enseñanzas 
universitarias con los principios dimanantes de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El presente real decreto, siguiendo los principios sen-
tados por la citada Ley, profundiza en la concepción y 
expresión de la autonomía universitaria de modo que en 
lo sucesivo serán las propias universidades las que crea-
rán y propondrán, de acuerdo con las reglas establecidas, 
las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, 
sin sujeción a la existencia de un catálogo previo estable-
cido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado.

Asimismo, este real decreto adopta una serie de medi-
das que, además de ser compatibles con el Espacio 
Europeo de Educación Superior, flexibilizan la organiza-
ción de las enseñanzas universitarias, promoviendo la 
diversificación curricular y permitiendo que las universi-
dades aprovechen su capacidad de innovación, sus forta-
lezas y oportunidades. La flexibilidad y la diversidad son 
elementos sobre los que descansa la propuesta de orde-
nación de las enseñanzas oficiales como mecanismo de 

respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto 
abierto y en constante transformación.

Por otra parte, la nueva organización de las enseñan-
zas universitarias responde no sólo a un cambio estructu-
ral sino que además impulsa un cambio en las metodolo-
gías docentes, que centra el objetivo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende 
ahora a lo largo de la vida.

Para conseguir estos objetivos, en el diseño de un 
título deben reflejarse más elementos que la mera des-
cripción de los contenidos formativos. Este nuevo modelo 
concibe el plan de estudios como un proyecto de implan-
tación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, 
para su aprobación se requiere la aportación de nuevos 
elementos como: justificación, objetivos, admisión de 
estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resulta-
dos previstos y sistema de garantía de calidad.

Los planes de estudios conducentes a la obtención de 
un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus 
objetivos la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque 
basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer 
énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas compe-
tencias así como en los procedimientos para evaluar su 
adquisición. Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal 
y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, como unidad de medida que refleja los resul-
tados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por 
el estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en 
el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el 
esfuerzo del estudiante para aprender.

La nueva organización de las enseñanzas incremen-
tará la empleabilidad de los titulados al tiempo que cum-
ple con el objetivo de garantizar su compatibilidad con las 
normas reguladoras de la carrera profesional de los 
empleados públicos.

Por otro lado, en el supuesto de títulos que habiliten 
para el acceso o ejercicio de actividades profesionales, se 
prevé que el Gobierno establezca las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planes de estudios para 
garantizar que los títulos acreditan la posesión de las 
competencias y conocimientos adecuados para dicho 
ejercicio profesional.

La posibilidad de introducir prácticas externas viene a 
reforzar el compromiso con la empleabilidad de los futu-
ros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación 
de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un 
entorno que les proporcionará, tanto a ellos como a los 
responsables de la formación, un conocimiento más pro-
fundo acerca de las competencias que necesitarán en el 
futuro.

Los sistemas de Garantía de la Calidad, que son parte 
de los nuevos planes de estudios, son, asimismo, el funda-
mento para que la nueva organización de las enseñanzas 
funcione eficientemente y para crear la confianza sobre la 
que descansa el proceso de acreditación de títulos.

En este real decreto, la autonomía en el diseño del 
título se combina con un adecuado sistema de evaluación 
y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efec-
tiva de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la 
calidad de las mismas. La concreción del sistema de veri-
ficación y acreditación permitirá el equilibrio entre una 
mayor capacidad de las universidades para diseñar los 
títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la 
calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las 
características de la oferta universitaria. La acreditación 
de un título se basará en la verificación del cumplimiento 
del proyecto presentado por la Universidad y facilitará la 
participación en programas de financiación específicos 
como, por ejemplo, de movilidad de profesores o estu-
diantes.

Se establece, también, en el presente real decreto un 
sistema de acceso y admisión a las diferentes enseñanzas 
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que aporta mayor claridad y transparencia, contemplando 
las distintas situaciones de transición desde ordenaciones 
anteriores a la actual. Se garantizan los derechos acadé-
micos adquiridos por los estudiantes y los titulados con-
forme a sistemas educativos anteriores quienes, no obs-
tante, podrán cursar las nuevas enseñanzas y obtener los 
correspondientes títulos, a cuyo efecto las universidades, 
en el ámbito de su autonomía, determinarán, en su caso, 
la formación adicional necesaria que hubieran de cursar 
para su obtención.

Además, los sistemas de acceso potencian la apertura 
hacia los estudiantes procedentes de otros países del 
Espacio Europeo de Educación Superior y de otras áreas 
geográficas, marcando una nueva estrategia en el con-
texto global de la Educación Superior.

Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de 
esta organización de las enseñanzas es fomentar la movi-
lidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como 
con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad 
entre las distintas universidades españolas y dentro de 
una misma universidad. En este contexto resulta impres-
cindible apostar por un sistema de reconocimiento y acu-
mulación de créditos, en el que los créditos cursados en 
otra universidad serán reconocidos e incorporados al 
expediente del estudiante.

Otro objetivo importante es establecer vínculos ade-
cuados entre el Espacio Europeo de Educación y el Espa-
cio Europeo de Investigación. Para ello, es necesaria una 
mayor apertura en la organización de las enseñanzas de 
doctorado y facilitar la actualización o modificación de los 
planes de estudio.

En el ámbito temporal, las universidades establecerán 
su propio calendario de adaptación ateniéndose a lo esta-
blecido en el presente real decreto que recoge a su vez los 
compromisos adquiridos por el Gobierno Español en la 
declaración de Bolonia, en virtud de los cuales en el año 
2010 todas las enseñanzas deberán estar adaptadas a la 
nueva estructura.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la formación 
en cualquier actividad profesional debe contribuir al 
conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, los principios de igualdad entre 
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medio-
ambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, 
y de fomento de la cultura de la paz.

Así, en el Capítulo I de este real decreto se incluyen las 
disposiciones generales del mismo, el Capítulo II establece 
con carácter general la estructura de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, que se concretan en los Capítulos III, IV 
y V para las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado, 
respectivamente. Por su parte, el Capítulo VI regula los pro-
cedimientos de verificación y acreditación de los títulos.

Además el presente real decreto contiene once dispo-
siciones adicionales, cinco transitorias, una disposición 
derogatoria única y cuatro disposiciones finales.

Finalmente el anexo I presenta la memoria que confi-
gura el proyecto de título oficial que deben presentar las 
universidades para solicitar la verificación del mismo de 
acuerdo con lo establecido en esta norma y el anexo II 
contiene la relación de materias básicas que se han 
incluido en cada una de las ramas de conocimiento.

Este real decreto ha sido informado favorablemente 
por el Consejo de Universidades, formado por las univer-
sidades españolas, y por la Conferencia General de Polí-
tica Universitaria, formada por las Comunidades Autóno-
mas. Durante el proceso de elaboración han sido, además, 
consultadas las organizaciones profesionales.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación 
y Ciencia, con la aprobación previa de la Ministra de 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 26 de octubre de 2007,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto desarrollar la estruc-
tura de las enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo 
con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo 
de Educación Superior y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la anterior.

Asimismo, este real decreto establece las directrices, 
condiciones y el procedimiento de verificación y acredita-
ción, que deberán superar los planes de estudios condu-
centes a la obtención de títulos, previamente a su inclu-
sión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT).

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en este real decreto 
serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficia-
les de Grado, Máster y Doctorado impartidas por las Uni-
versidades españolas, en todo el territorio nacional.

Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de 
títulos.

1. Las universidades impartirán enseñanzas de 
Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de 
los correspondientes títulos oficiales.

2. Los títulos oficiales serán expedidos, en nombre 
del Rey, por el Rector de la Universidad en que se hubie-
sen concluido las enseñanzas que den derecho a su 
obtención, de acuerdo con los requisitos básicos que res-
pecto a su formato, texto y procedimiento de expedición 
se establezcan por el Gobierno, previo informe del Con-
sejo de Universidades.

3. Las enseñanzas universitarias oficiales se concre-
tarán en planes de estudios que serán elaborados por las 
universidades, con sujeción a las normas y condiciones 
que les sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de 
estudios habrán de ser verificados por el Consejo de Uni-
versidades y autorizados en su implantación por la 
correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, modificada por la Ley 4/2007, de Universidades. 
Los títulos a cuya obtención conduzcan, deberán ser ins-
critos en el RUCT y acreditados, todo ello de acuerdo con 
las previsiones contenidas en este real decreto.

4. Las universidades podrán, mediante convenio con 
otras universidades nacionales o extranjeras, organizar 
enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un 
único título oficial de Graduado o Graduada, Máster Uni-
versitario o Doctor o Doctora. A tal fin, el plan de estudios 
deberá incluir el correspondiente convenio en el que se 
especificará, al menos, qué Universidad será responsable 
de la custodia de los expedientes de los estudiantes y de 
la expedición y registro del título así como el procedi-
miento de modificación o extinción de planes de estudios. 
En el supuesto de convenios con universidades extranje-
ras, en todo caso, la Universidad española custodiará los 
expedientes de los títulos que expida.

5. Entre los principios generales que deberán inspi-
rar el diseño de los nuevos títulos, los planes de estudios 
deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesio-
nal debe realizarse:
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a) desde el respeto a los derechos fundamentales y 
de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, 
en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 
relacionadas con dichos derechos.

b) desde el respeto y promoción de los Derechos 
Humanos y los principios de accesibilidad universal y 
diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que pro-
ceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y 
principios.

c) de acuerdo con los valores propios de una cultura 
de paz y de valores democráticos, y debiendo incluirse, 
en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 
relacionadas con dichos valores.

Artículo 4. Efectos de los títulos universitarios.

Los títulos universitarios regulados en el presente real 
decreto tendrán carácter oficial y validez en todo el territo-
rio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habili-
tarán, en su caso, para la realización de actividades de 
carácter profesional reguladas, de acuerdo con la norma-
tiva que en cada caso resulte de aplicación.

Artículo 5. Sistema europeo de créditos y calificaciones 
de las enseñanzas universitarias.

1. El haber académico que representa el cumpli-
miento de los objetivos previstos en los planes de estu-
dios conducentes a la obtención de títulos universitarios 
oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) tal y 
como se definen en el real decreto 1125/2003, de 5 de sep-
tiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional.

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estu-
diantes en las enseñanzas oficiales de Grado y Máster, se 
expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 del real decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, citado. La calificación en el 
Doctorado se expresará de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 21 de este real decreto.

Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estu-
diantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de 
él, las universidades elaborarán y harán pública su nor-
mativa sobre el sistema de reconocimiento y transferen-
cia de créditos, con sujeción a los criterios generales que 
sobre el particular se establecen en este real decreto.

2. A los efectos previstos en este real decreto, se 
entiende por reconocimiento la aceptación por una uni-
versidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en 
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universi-
dad, son computados en otras distintas a efectos de la 
obtención de un título oficial.

Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en 
los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la 
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficia-
les cursadas con anterioridad, en la misma u otra univer-
sidad, que no hayan conducido a la obtención de un título 
oficial.

3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en 
enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, 
los transferidos, los reconocidos y los superados para la 
obtención del correspondiente título, serán incluidos en 

su expediente académico y reflejados en el Suplemento 
Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 
de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento 
para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título.

Artículo 7. Precios públicos de las enseñanzas universi-
tarias oficiales.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b del 
artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en su nueva redacción dada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la anterior, en las enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, e impartidas en universidades públi-
cas, los precios públicos y derechos los fijará la Comuni-
dad Autónoma, dentro de los límites que establezca la 
Conferencia General de Política Universitaria, que estarán 
relacionados con los costes de la prestación del servicio.

CAPÍTULO II

Estructura de las enseñanzas universitarias oficiales

Artículo 8. Estructura general.

Las enseñanzas universitarias conducentes a la obten-
ción de títulos de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional se estructurarán en tres ciclos, denomina-
dos respectivamente Grado, Máster y Doctorado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la anterior y en este real 
decreto.

Artículo 9. Enseñanzas de Grado.

1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la 
obtención por parte del estudiante de una formación 
general, en una o varias disciplinas, orientada a la prepa-
ración para el ejercicio de actividades de carácter profe-
sional.

2. La superación de las enseñanzas previstas en el 
apartado anterior dará derecho a la obtención del título de 
Graduado o Graduada, con la denominación específica 
que, en cada caso, figure en el RUCT.

3. La denominación de los títulos de Graduado será: 
Graduado o Graduada en T por la Universidad U, siendo T 
el nombre del Título y U la denominación de la Universi-
dad que expide el título. En el Suplemento Europeo al 
Título, de acuerdo con las normas que lo regulen, se hará 
referencia a la rama de conocimiento en la que se incar-
dine el título. En todo caso, las Administraciones Públicas 
velarán por que la denominación del título sea acorde con 
su contenido, y en su caso, con la normativa específica de 
aplicación, coherente con su disciplina y no conduzca a 
error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión 
sobre su contenido y, en su caso, efectos profesionales.

Artículo 10. Enseñanzas de Máster.

1. Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad 
la adquisición por el estudiante de una formación avan-
zada, de carácter especializado o multidisciplinar, orien-
tada a la especialización académica o profesional, o bien 
a promover la iniciación en tareas investigadoras.

2. La superación de las enseñanzas previstas en el 
apartado anterior dará derecho a la obtención del título de 
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Máster Universitario, con la denominación específica que 
figure en el RUCT.

3. La denominación de los títulos de Máster será: 
Máster Universitario en T por la Universidad U, siendo T el 
nombre del Título y U la denominación de la Universidad 
que expide el título. En todo caso, las Administraciones 
Públicas velarán por que la denominación del título sea 
acorde con su contenido y en su caso, con la normativa 
específica de aplicación, y no conduzca a error sobre su 
nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su conte-
nido y, en su caso, efectos profesionales.

Artículo 11. Enseñanzas de Doctorado.

1. Las enseñanzas de Doctorado tienen como finali-
dad la formación avanzada del estudiante en las técnicas 
de investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u 
otras actividades orientadas a la formación investigadora 
e incluirá la elaboración y presentación de la correspon-
diente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de 
investigación.

2. La superación de las enseñanzas previstas en el 
apartado 1 anterior dará derecho a la obtención del título 
de Doctor o Doctora, con la denominación que figure en el 
RUCT.

3. La denominación de los títulos de Doctor será: 
Doctor o Doctora por la Universidad U, siendo U la deno-
minación de la Universidad que expide el título.

4. Así mismo, de acuerdo con lo que establezca la 
normativa sobre expedición de títulos, se incluirá infor-
mación que especifique la disciplina en la que se ha ela-
borado la Tesis Doctoral.

CAPÍTULO III

Enseñanzas universitarias oficiales de Grado

Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Gra-
duado.

1. Los planes de estudios conducentes a la obtención 
del título de Graduado serán elaborados por las universi-
dades y verificados de acuerdo con lo establecido en el 
presente real decreto.

2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que 
contendrán toda la formación teórica y práctica que el 
estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de 
conocimiento, materias obligatorias u optativas, semina-
rios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin 
de Grado u otras actividades formativas.

En los supuestos en que ello venga determinado por 
normas de derecho comunitario, el Gobierno, previo 
informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un 
número mayor de créditos.

3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y 
defensa de un trabajo de fin de Grado.

4. La Universidad propondrá la adscripción del 
correspondiente título de Graduado o Graduada a alguna 
de las siguientes ramas de conocimiento:

a) Artes y Humanidades
b) Ciencias.
c) Ciencias de la Salud.
d) Ciencias Sociales y Jurídicas.
e) Ingeniería y Arquitectura.

Dicha adscripción será igualmente de aplicación en 
aquellos casos en que el título esté relacionado con más 
de una disciplina y se hará respecto de la principal.

5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de 
60 créditos de formación básica, de los que, al menos, 36 
estarán vinculados a algunas de las materias que figuran 
en el anexo II de este real decreto para la rama de conoci-

miento a la que se pretenda adscribir el título. Estas mate-
rias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo 
de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera 
mitad del plan de estudios.

Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán 
estar configurados por materias básicas de la misma u 
otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, 
o por otras materias siempre que se justifique su carácter 
básico para la formación inicial del estudiante o su carácter 
transversal.

6. Si se programan prácticas externas, éstas tendrán 
una extensión máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse 
preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios.

7. El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 cré-
ditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estu-
dios y estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al título.

8. De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los 
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico 
en créditos por la participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 crédi-
tos del total del plan de estudios cursado.

9. Cuando se trate de títulos que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales reguladas en 
España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que 
deberán adecuarse los correspondientes planes de estu-
dios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la nor-
mativa europea aplicable. Estos planes de estudios debe-
rán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan 
obtener las competencias necesarias para ejercer esa pro-
fesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecua-
ción del plan de estudios a dichas condiciones.

Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñan-
zas de Grado.

Además de lo establecido en el artículo 6 de este real 
decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos en 
las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes 
reglas básicas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder 
pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán 
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los cré-
ditos obtenidos en aquellas otras materias de formación 
básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título 
al que se pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos 
por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y conocimientos asociados a las 
restantes materias cursadas por el estudiante y los previs-
tos en el plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.

Artículo 14. Acceso a las enseñanzas oficiales de Grado.

1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado 
requerirá estar en posesión del título de bachiller o equi-
valente y la superación de la prueba a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio 
de los demás mecanismos de acceso previstos por la nor-
mativa vigente.

2. Las universidades dispondrán de sistemas accesi-
bles de información y procedimientos de acogida y orien-
tación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 
su incorporación a las enseñanzas universitarias corres-
pondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán 
incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educa-
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tivas específicas derivadas de discapacidad, los servicios 
de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la 
necesidad de posibles adaptaciones curriculares.

CAPÍTULO IV

Enseñanzas universitarias oficiales de Máster

Artículo 15. Directrices para el diseño de títulos de Más-
ter Universitario.

1. Los planes de estudios conducentes a la obtención 
del título de Máster Universitario, serán elaborados por 
las universidades y verificados de acuerdo con lo estable-
cido en el presente real decreto.

2. Los planes de estudios conducentes a la obten-
ción de los títulos de Máster Universitario tendrán entre 
60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica 
y práctica que el estudiante deba adquirir: materias obli-
gatorias, materias optativas, seminarios, prácticas exter-
nas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, activida-
des de evaluación, y otras que resulten necesarias según 
las características propias de cada título.

3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y 
defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá 
entre 6 y 30 créditos.

4. Cuando se trate de títulos que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales reguladas en 
España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que 
deberán adecuarse los correspondientes planes de estu-
dios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la nor-
mativa europea aplicable. Estos planes de estudios debe-
rán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan 
obtener las competencias necesarias para ejercer esa pro-
fesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecua-
ción del plan de estudios a dichas condiciones.

Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster 
será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior que facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme 
a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a 
los correspondientes títulos universitarios oficiales espa-
ñoles y que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía 
no implicará, en ningún caso, la homologación del título 
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reco-
nocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñan-
zas de Máster.

Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster 
conforme a los requisitos específicos y criterios de valora-
ción de méritos que, en su caso, sean propios del título de 
Máster Universitario o establezca la universidad.

2. La Universidad incluirá los procedimientos y 
requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los 
que podrán figurar requisitos de formación previa especí-
fica en algunas disciplinas.

3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, 
en el caso de estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad, los servicios de 
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la 

necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinera-
rios o estudios alternativos.

4. La admisión no implicará, en ningún caso, modifi-
cación alguna de los efectos académicos y, en su caso, 
profesionales que correspondan al título previo de que 
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a 
otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

CAPÍTULO V

Enseñanzas de Doctorado

Artículo 18. Programa de Doctorado.

Para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario 
haber superado un periodo de formación y un periodo de 
investigación organizado. Al conjunto organizado de 
todas las actividades formativas y de investigación con-
ducentes a la obtención del título se denomina Programa 
de Doctorado.

Artículo 19. Acceso a las enseñanzas de Doctorado.

1. Para acceder al Programa de Doctorado en su 
periodo de formación, será necesario cumplir las mismas 
condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales 
de Máster, en el artículo 16 de este real decreto.

2. Para acceder al Programa de Doctorado en su 
periodo de investigación será necesario estar en posesión 
de un título oficial de Máster Universitario, u otro del 
mismo nivel expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Además, podrán acceder los que estén en posesión de 
título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de 
su homologación, pero previa comprobación de que el 
título acredita un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Máster Universita-
rio y que faculta en el país expedidor del título para el 
acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no impli-
cará, en ningún caso, la homologación del título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento 
a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado.

Asimismo, se podrá acceder habiendo cumplido 
alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber superado 60 créditos incluidos en uno o 
varios Másteres Universitarios, de acuerdo con la oferta 
de la Universidad. De manera excepcional, podrán acce-
der al periodo de investigación aquellos estudiantes que 
acrediten 60 créditos de nivel de postgrado que hayan 
sido configurados, de acuerdo con la normativa que esta-
blezca la Universidad, por actividades formativas no 
incluidas en Másteres Universitarios. Este supuesto podrá 
darse por criterios de interés estratégico para la Universi-
dad o por motivos científicos que aconsejen la formación 
de doctores en un ámbito determinado. En todo caso, 
para la aprobación de este tipo de periodo de formación, 
será necesario contar con un informe favorable de la 
agencia evaluadora de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 24 de este real decreto.

b) Estar en posesión de un título de Graduado o Gra-
duada cuya duración, conforme a normas de derecho 
comunitario sea de, al menos, 300 créditos.

Artículo 20. Admisión a las enseñanzas de doctorado.

1. Las universidades establecerán los procedimien-
tos y criterios de admisión al correspondiente Programa 
de Doctorado en cualquiera de sus periodos. Entre los 
criterios podrá figurar la exigencia de formación previa 
específica en algunas disciplinas.
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2. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, 
en el caso de estudiantes con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad, los servicios de 
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la 
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinera-
rios o estudios alternativos.

3. Los estudiantes admitidos al periodo de investiga-
ción, formalizarán cada curso académico su matrícula en 
la universidad, que le otorgará el derecho a la tutela aca-
démica, a la utilización de los recursos necesarios para el 
desarrollo de su trabajo y la plenitud de derechos previs-
tos por la normativa para los estudiantes de doctorado.

4. A los efectos de lo establecido en el artículo 8 del 
Estatuto del Personal Investigador en Formación, apro-
bado por real decreto 63/2006, de 27 de enero, en relación 
con el artículo 11.1 del texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por real decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, al inicio del periodo de investiga-
ción al que se refiere el apartado 3 de este artículo, las 
universidades expedirán el correspondiente certificado 
que se considerará como condición habilitante para el 
contrato en prácticas del personal investigador en forma-
ción.

Artículo 21. La tesis doctoral.

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original 
de investigación elaborado por el candidato en cualquier 
disciplina.

2. La Universidad establecerá procedimientos con el 
fin de garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en 
su elaboración como en el proceso de evaluación. Estos 
procedimientos incluirán las previsiones relativas a la 
elección y al registro del tema de la tesis doctoral y a la 
lengua en la que se redactará y en la que se defenderá la 
tesis doctoral.

3. Para la elaboración de la tesis doctoral, la Univer-
sidad asignará al doctorando un director, que será un 
doctor con experiencia investigadora acreditada. La tesis 
podrá ser codirigida por otros doctores.

4. En el proceso de evaluación y previo al acto de 
defensa, la Universidad garantizará la publicidad de la 
tesis doctoral finalizada de forma que otros doctores pue-
dan remitir observaciones sobre su contenido.

5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral se compon-
drá de acuerdo con las normas que establezca la universi-
dad. Todos los miembros deberán tener el título de doctor 
y experiencia investigadora acreditada. En cualquier caso 
sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la 
Universidad responsable de la expedición del título.

6. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa 
que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la expo-
sición y defensa por el doctorando del trabajo de investi-
gación elaborado ante los miembros del tribunal. Los 
doctores presentes en el acto público podrán formular 
cuestiones en el momento y forma que señale el presi-
dente del tribunal.

7. El tribunal emitirá un informe y la calificación glo-
bal concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: 
«no apto», «aprobado», «notable» y «sobresaliente». El 
tribunal podrá otorgar la mención de «cum laude» si la 
calificación global es de sobresaliente y se emite en tal 
sentido el voto por unanimidad.

8. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad 
se ocupará de su archivo y remitirá un ejemplar de la 
misma así como la información necesaria al Ministerio de 
Educación y Ciencia a los efectos oportunos.

Artículo 22. Mención europea en el título de Doctor.

1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor 
o Doctora la mención «Doctor europeo», siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, durante el periodo de formación necesario 
para la obtención del título de doctor, el doctorando haya 
realizado una estancia mínima de tres meses fuera de 
España en una institución de enseñanza superior o centro 
de investigación de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea, cursando estudios o realizando trabajos de investiga-
ción que le hayan sido reconocidos por la universidad.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resu-
men y las conclusiones, se haya redactado y sea presen-
tado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea 
distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo 
de dos expertos pertenecientes a alguna institución de 
educación superior o instituto de investigación de un 
Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.

d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna 
institución de educación superior o centro de investiga-
ción de un Estado miembro de la Unión Europea distinto 
de España, con el título de doctor, y distinto del responsa-
ble de la estancia mencionada en el apartado a) y los 
mencionados en el apartado c), haya formado parte del 
tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la pro-
pia Universidad en la que el doctorando estuviera inscrito.

Artículo 23. Profesorado de las enseñanzas de Docto-
rado.

El profesorado responsable de las enseñanzas de Doc-
torado deberá poseer el título de Doctor.

CAPÍTULO VI

Verificación y acreditación de los títulos

Artículo 24. Verificación y acreditación.

1. Una vez elaborados los planes de estudios condu-
centes a la obtención de títulos oficiales, deberán ser 
verificados por el Consejo de Universidades de acuerdo 
con las normas establecidas en el presente Capítulo.

2. Los títulos universitarios oficiales deberán some-
terse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a 
contar desde la fecha de su registro en el RUCT, con el fin 
de mantener su acreditación.

3. A estos efectos la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA), establecerá los pro-
tocolos de verificación y acreditación necesarios con-
forme a lo dispuesto en este real decreto.

Artículo 25. Procedimiento de verificación.

1. El plan de estudios elaborado por la Universidad 
será enviado al Consejo de Universidades para su verifi-
cación. Éste comprobará si se ajusta a los protocolos a los 
que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. En caso 
de existir deficiencias, el Consejo de Universidades devol-
verá el plan de estudios a la Universidad para que realice 
las modificaciones oportunas en el plazo de 10 días natu-
rales.

2. El Consejo de Universidades enviará el plan de 
estudios a la ANECA para que elabore el informe de eva-
luación, que tendrá el carácter preceptivo y determinante 
al que se refiere el artículo 42.5c de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
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3. La ANECA evaluará los planes de estudios, de 
acuerdo con los protocolos de verificación a que se refiere 
el artículo 24.3 de este real decreto.

4. La evaluación del plan de estudios se realizará por 
una Comisión formada por expertos del ámbito acadé-
mico y, en su caso, profesional, del título correspondiente. 
Dichos expertos serán evaluadores independientes y de 
reconocido prestigio designados por la ANECA.

5. La citada agencia elaborará una propuesta de 
informe que se expresará, de forma motivada, en térmi-
nos favorables o desfavorables al plan de estudios pre-
sentado, pudiendo incluir, en su caso, recomendaciones 
sobre el modo de mejorarlo. Este informe será enviado 
por la ANECA a la Universidad para que pueda presentar 
alegaciones en el plazo de 20 días naturales.

6. Una vez concluido el plazo y valoradas, en su 
caso, las alegaciones, la ANECA elaborará el informe de 
evaluación que será favorable o desfavorable y lo remitirá 
al Consejo de Universidades.

7. El Consejo de Universidades comprobará la deno-
minación propuesta para el título, que el plan de estudios 
cuenta con el informe de evaluación favorable, que se 
adecua a las previsiones de este real decreto y es cohe-
rente con la denominación del título propuesto. En el 
plazo de 6 meses desde la fecha de envío, el Consejo de 
Universidades dictará la resolución de verificación que 
será positiva, si se cumplen las condiciones señaladas, o 
negativa, en caso contrario.

8. La resolución de verificación se comunicará al 
Ministerio de Educación y Ciencia, a la Comunidad Autó-
noma interesada y a la Universidad.

9. Contra la Resolución de verificación, la Universi-
dad podrá recurrir ante la Presidencia del Consejo de 
Universidades. En el caso de ser admitida a trámite la 
reclamación, ésta será valorada por una comisión desig-
nada al efecto por dicho órgano y formada por expertos 
que no hayan intervenido en la evaluación que ha condu-
cido a la resolución negativa. Esta comisión examinará el 
expediente relativo a la verificación para velar por las 
garantías establecidas y podrá ratificar la resolución o, en 
su caso, aceptar la reclamación y remitirla a la ANECA, 
indicando de forma concreta los aspectos de la evalua-
ción que deben ser revisados, todo ello en un plazo 
máximo de tres meses.

10. El examen de la reclamación se hará basándose 
en el plan de estudios elaborado por la Universidad y 
toda la documentación contenida en el expediente.

11. La ANECA analizará los aspectos señalados por el 
Consejo de Universidades y remitirá el correspondiente 
informe, basándose en el cual el Consejo de Universida-
des emitirá la resolución definitiva. En caso de ser deses-
timada la reclamación, el Consejo de Universidades lo 
comunicará a la Universidad y a la correspondiente 
Comunidad Autónoma, y en caso de ser estimada dictará 
la resolución de verificación y procederá según lo estable-
cido en el punto 8 de este artículo.

Artículo 26. Inscripción en el Registro y sus efectos.

1. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la 
verificación del plan de estudios a que se refiere el artículo 
anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia elevará al 
Gobierno la propuesta para el establecimiento del carác-
ter oficial del título y su inscripción en el RUCT, cuya apro-
bación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será 
publicada en el Boletín Oficial del Estado.

2. La inscripción en el RUCT a que se refiere este 
artículo tendrá como efecto la consideración inicial de 
título acreditado.

Artículo 27. Renovación de la acreditación de los títulos.

1. La acreditación de los títulos universitarios oficia-
les se mantendrá cuando obtengan un informe de acredi-
tación positivo, transcurridos los seis años a que se refiere 
el artículo 24.2, y sea comunicado al RUCT.

Para obtener un informe positivo se deberá compro-
bar que el plan de estudios correspondiente se está lle-
vando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, mediante 
una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita 
externa a la institución. En caso de informe negativo, se 
comunicará a la Universidad, a la Comunidad Autónoma 
y al Consejo de Universidades para que las deficiencias 
encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título 
causará baja en el mencionado Registro y perderá su 
carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional, 
estableciéndose en la resolución correspondiente las 
garantías necesarias para lo estudiantes que se encuen-
tren cursando dichos estudios.

2. El informe a que se refiere el apartado 1 deberá 
ser efectuado por la ANECA o los órganos de evaluación 
que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen, y 
comunicado al Registro para su oportuna inscripción.

3. La Conferencia General de Política Universitaria, 
aprobará los criterios de coordinación, cooperación y 
reconocimiento mutuo para la participación en el procedi-
miento a que se refiere este artículo.

4. La ANECA y los órganos de evaluación que la Ley 
de las Comunidades Autónomas determinen, harán un 
seguimiento de los títulos registrados, basándose en la 
información pública disponible, hasta el momento que 
deban someterse a la evaluación para renovar su acredi-
tación. En caso de detectarse alguna deficiencia, ésta será 
comunicada a la Universidad, a la Comunidad Autónoma 
y al Consejo de Universidades para que pueda ser subsa-
nada. En el caso de que las deficiencias encontradas 
supusieran un grave riesgo para la calidad mínima exigi-
ble en las enseñanzas impartidas, de acuerdo con la 
Comunidad Autónoma responsable, se podrá iniciar un 
proceso de evaluación en los términos previstos en este 
artículo.

Artículo 28. Modificación y extinción de los planes de 
estudios conducentes a títulos oficiales.

1. Las modificaciones de los planes de estudios a los 
que se refiere el presente real decreto, serán aprobadas 
por las universidades, en la forma en que determinen sus 
estatutos o normas de organización y funcionamiento y 
en su caso, las correspondientes normativas autonómicas 
que deberán preservar la autonomía académica de las 
universidades.

2. Dichas modificaciones serán notificadas al Con-
sejo de Universidades que las enviará a la ANECA para su 
valoración. En el supuesto de que tales modificaciones no 
supongan, a juicio de las comisiones a que se refiere el 
artículo 25, un cambio en la naturaleza y objetivos del 
título inscrito, o hayan transcurrido tres meses sin pro-
nunciamiento expreso, la Universidad considerará acep-
tada su propuesta. En caso contrario, se considerará que 
se trata de un nuevo plan de estudios y tal extremo será 
puesto en conocimiento del Consejo de Universidades 
que lo trasladará a la correspondiente Universidad a efec-
tos de iniciar, en su caso, de nuevo los procedimientos de 
verificación, autorización e inscripción previstos por los 
artículos 25 y 26. En este supuesto el plan de estudios 
anterior se considerará extinguido y de tal extinción se 
dará cuenta al RUCT para su oportuna anotación.

3. Se considerará extinguido un plan de estudios 
cuando el mismo no supere el proceso de acreditación 
previsto en el artículo 27.
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4. Las Universidades están obligadas a garantizar el 
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que 
hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización.

Disposición adicional primera. Implantación de las nue-
vas enseñanzas.

1. La implantación por las universidades de los pla-
nes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
previstos por este real decreto, podrá realizarse de 
manera simultánea, para uno o varios cursos, o progre-
siva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el 
correspondiente plan de estudios.

2. En el curso académico 2010-2011 no podrán ofer-
tarse plazas de nuevo ingreso en primer curso para las 
actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arqui-
tecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico.

Disposición adicional segunda. Incorporación a las nue-
vas enseñanzas.

Los alumnos que hayan comenzado estudios con-
forme a anteriores ordenaciones universitarias podrán 
acceder a las enseñanzas reguladas en este real decreto, 
previa admisión de la Universidad correspondiente de 
acuerdo con lo establecido en este real decreto y en la 
normativa de la propia universidad.

Disposición adicional tercera. Doctor honoris causa.

De acuerdo con lo que establezca su normativa, las 
universidades podrán nombrar Doctor honoris causa a 
aquellas personas que, en atención a sus méritos acadé-
micos, científicos o personales sean acreedoras de tal 
distinción.

Disposición adicional cuarta. Efecto de los títulos uni-
versitarios oficiales correspondientes a la anterior 
ordenación.

1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos con-
forme a planes de estudios anteriores a la entrada en 
vigor del presente real decreto mantendrán todos sus 
efectos académicos y, en su caso, profesionales.

2. Quienes, estando en posesión de un título oficial 
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pretendan acceder 
a enseñanzas conducentes a un título de Grado obtendrán 
el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 13 del presente real decreto.

Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas oficiales 
de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 17. Además, las 
universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán reco-
nocer créditos a estos titulados teniendo en cuenta la ade-
cuación entre las competencias y los conocimientos deri-
vados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el 
plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Igualmente, los titulados a que se refiere este apar-
tado podrán acceder directamente al período de investi-
gación del Programa de Doctorado si estuvieran en pose-
sión del Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 
30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investiga-
dora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de 
enero.

3. Quienes, estando en posesión de un título oficial 
de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, 
pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de 
un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento de 
créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el artícu-
lo 13 del presente real decreto.

Los titulados a que se refiere el párrafo anterior 
podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de 
Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 17. En todo caso, 
las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán 
exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta 
la adecuación entre las competencias y los conocimientos 
derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de 
estudios de origen y los previstos en el plan de estudios 
de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Disposición adicional quinta. Regímenes específicos.

1. Con independencia de lo establecido en la norma-
tiva específica sobre homologación de títulos extranjeros 
de educación superior, éstos podrán ser equivalentes a 
efectos parciales o totales al correspondiente título espa-
ñol cuando así se establezca de modo expreso en acuer-
dos o convenios internacionales de carácter bilateral o 
multilateral en los que el Estado español sea parte.

2. Los Ingenieros de Armamento y Construcción y 
los Ingenieros de Armas Navales podrán obtener los títu-
los oficiales de Máster y de Doctor conforme a lo dis-
puesto en el Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, y 
normas concordantes. A estos efectos, deberán cumplir 
los requisitos generales sobre estudios de grado y post-
grado establecidos en este Real Decreto que resulten de 
aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, 
establezca el Ministerio de Defensa.

Disposición adicional sexta. Universidades de la Iglesia 
Católica.

1. De conformidad con lo establecido en la Disposi-
ción adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades, las universidades de la Igle-
sia Católica establecidas en España con anterioridad al 
Acuerdo, de 3 de enero de 1979, entre el Estado español y 
la Santa Sede, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en 
virtud de lo establecido en el Convenio entre la Santa 
Sede y el Estado español, de 10 de mayo de 1962, así 
como en el dicho Acuerdo, mantienen sus procedimien-
tos especiales en materia de reconocimiento de efectos 
civiles de planes de estudios y títulos, en tanto en cuanto 
no opten por transformarse en universidades privadas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado ante-
rior, y a los solos efectos de hacer efectivos dichos proce-
dimientos, estas universidades solicitarán al Consejo de 
Universidades la verificación de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales que se lle-
vará a cabo una vez se compruebe que dichos planes de 
estudios se ajustan a las directrices y condiciones estable-
cidas por el Gobierno con carácter general.

3. Verificado el título conforme a lo establecido en el 
apartado anterior, el Consejo de Universidades lo remitirá 
al Gobierno que establecerá su carácter oficial, ordenará 
su inscripción en RUCT, y su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

4. Con el fin de renovar su acreditación, los títulos 
así inscritos deberán someterse al procedimiento de eva-
luación previsto para todos los títulos universitarios ofi-
ciales, previsto en el artículo 27 de este real decreto.

Disposición adicional séptima. Modificación del Real 
Decreto 285/2004.

Se modifica el apartado 5 del artículo 17 del Real 
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan 
las condiciones de homologación y convalidación de títu-
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los y estudios extranjeros de educación superior, que 
queda redactado de la siguiente manera:

«Cuando el interesado no supere los requisitos forma-
tivos complementarios exigidos en el plazo de cuatro 
años, a contar desde la notificación de la resolución, la 
homologación condicionada perderá su eficacia, sin per-
juicio de que, a partir de ese momento, el interesado 
pueda solicitar la convalidación por estudios parciales.»

Disposición adicional octava. Régimen transitorio de la 
modificación del Real Decreto 285/2004.

La modificación del Real Decreto 285/2004, de 20 de 
febrero, por el que se regulan las condiciones de homolo-
gación y convalidación de títulos y estudios extranjeros 
de educación superior, que se establece en la disposición 
adicional séptima, tendrá el siguiente régimen transitorio:

1. El plazo de cuatro años para la superación de los 
requisitos formativos complementarios se aplicará a 
todos los expedientes tramitados de acuerdo con el real 
decreto 285/2004, sobre los que no se hubiera dictado 
resolución en la fecha de entrada en vigor del presente 
real decreto, con independencia de su fecha de iniciación.

2. En el caso de resoluciones de homologación, con-
dicionadas a la superación de requisitos formativos com-
plementarios, dictadas con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente real decreto, si el plazo de dos años 
para la superación de los requisitos formativos comple-
mentarios no ha vencido el día de dicha entrada en vigor, 
se entenderá prorrogado hasta un total de cuatro años, a 
contar desde la notificación de la resolución. Si el plazo de 
dos años ya ha vencido antes de la entrada en vigor del 
presente real decreto, se entenderá concedido un nuevo 
plazo complementario de dos años para la superación de 
los requisitos formativos complementarios, a contar 
desde dicha entrada en vigor.

Disposición adicional novena. Verificación del cumpli-
miento de las condiciones para los títulos relaciona-
dos con los artículos 12.9 y 15.4.

El Ministerio de Educación y Ciencia precisará los con-
tenidos del anexo I del presente real decreto, a los que 
habrán de ajustarse las solicitudes para la obtención de la 
verificación de los planes de estudios en los casos a que se 
refieren los artículos 12.9 y 15.4 de este real decreto, previo 
informe del Consejo de Universidades y oídos, en su caso, 
los colegios y asociaciones profesionales concernidos.

Disposición adicional décima. Títulos de Especialistas 
en Ciencias de la Salud.

1. Los títulos universitarios a los que se refiere el 
presente real decreto no podrán inducir a confusión ni 
coincidir en su denominación y contenidos con los de los 
especialistas en ciencias de la salud regulados en el capí-
tulo III de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordena-
ción de las profesiones sanitarias.

2. Las universidades determinarán, en función de la 
formación investigadora que acredite cada uno de los 
especialistas en ciencias de la salud de los contemplados 
en el apartado anterior, la formación adicional que en su 
caso hayan de cursar para presentación y defensa de la 
tesis doctoral.

Disposición adicional undécima. Títulos no oficiales.

Las universidades en uso de su autonomía, podrán 
impartir otras enseñanzas conducentes a la obtención de 
otros títulos distintos a los expresados en el artículo 3.1. 
La expedición de estos títulos se realizará del modo que 
determine la universidad, sin que ni su denominación ni 

el formato en que se confeccionen los correspondientes 
títulos puedan inducir a confusión con los títulos oficiales 
que se establecen en los artículos 9, 10 y 11 del presente 
real decreto.

Disposición transitoria primera. Implantación de ense-
ñanzas de Grado para el curso académico 2008-2009.

Las solicitudes de verificación de planes de estudios 
presentadas al Consejo de Universidades, con anteriori-
dad al 15 de febrero de 2008 deberán ser verificadas en el 
plazo máximo de 3 meses.

Disposición transitoria segunda. Enseñanzas anteriores.

a) A los estudiantes que en la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto, hubiesen iniciado estudios uni-
versitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, 
les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por 
las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de este 
real decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que 
quedarán definitivamente extinguidas.

b) Los procedimientos de autorización para la 
implantación en el curso 2008-09 de Programas Oficiales 
de Postgrado, iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente real decreto se regularán de acuerdo a 
la normativa aplicable previa.

Disposición transitoria tercera. Estudiantes de Doctorado.

A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto hubiesen iniciado estudios de Docto-
rado, les serán de aplicación las disposiciones regulado-
ras del doctorado y de expedición del título de Doctor por 
las que hubieran iniciado dichos estudios. En todo caso el 
régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y eva-
luación de la tesis doctoral será aplicable a dichos estu-
diantes a partir de un año de su entrada en vigor.

Disposición transitoria cuarta. Títulos universitarios vin-
culados con actividades profesionales reguladas.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 12.9 y 15.4 del 
presente real decreto, serán de aplicación las actuales direc-
trices generales propias de los títulos correspondientes, en 
lo que se refiere a su denominación, materias y contenido 
de las mismas, en tanto no se produzca la aprobación por el 
Gobierno de las condiciones que las sustituyan.

Disposición transitoria quinta. Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación.

Hasta tanto se lleve a efecto la previsión contenida en 
el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 
la anterior, las funciones atribuidas a la ANECA en el pre-
sente real decreto, así como en el Real Decreto 1312/2007, 
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universita-
rios, serán ejercidas por la actual Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados los Reales Decretos 55/2005, de 21 
de enero, por el que se establece la estructura de las ense-
ñanzas universitarias y se regulan los estudios universita-
rios oficiales de Grado y 56/2005, de 21 de enero, por el 
que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
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Postgrado, sin perjuicio de lo establecido en la disposi-
ción transitoria segunda.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española y en uso 
de la autorización otorgada al Gobierno por el apartado 1 
de la disposición final séptima de la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y es de apli-
cación en todo el territorio nacional.

Disposición final segunda. Actualización de los anexos.

Se habilita al Ministerio de Educación y Ciencia, oído 
el Consejo de Universidades, para modificar, corregir o 
actualizar, cuando ello sea preciso, los anexos del pre-
sente real decreto.

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo 
reglamentario.

Corresponde al Ministerio de Educación y a las Uni-
versidades, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 
y aplicación de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Estado.

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

ANEXO I

Memoria para la solicitud de verificación 
de Títulos Oficiales

La presente memoria configura el proyecto de título 
oficial que deben presentar las universidades para su 
correspondiente verificación. El proyecto constituye el 
compromiso de la institución sobre las características del 
título y las condiciones en las que se van a desarrollar las 
enseñanzas. En la fase de acreditación, la Universidad 
deberá justificar el ajuste de la situación de lo realizado 
con lo propuesto en el proyecto presentado, o justificar 
las causas del desajuste y las acciones realizadas en cada 
uno de los ámbitos.

1. Descripción del título.

1.1 Denominación.
1.2 Universidad solicitante, y centro responsable de 

las enseñanzas conducentes al título, o en su caso, depar-
tamento o instituto.

1.3 Tipo de enseñanza de qué se trata (presencial, 
semipresencial, a distancia, etc.).

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
(estimación para los primeros 4 años).

1.5 Número mínimo de créditos europeos de matrí-
cula por estudiante y periodo lectivo y, en su caso, normas 
de permanencia. Los requisitos planteados en este apar-
tado pueden permitir a los estudiantes cursar estudios a 
tiempo parcial y deben atender a cuestiones derivadas de 
la existencia de necesidades educativas especiales.

1.6 Resto de información necesaria para la expedi-
ción del Suplemento Europeo al Título de acuerdo con la 
normativa vigente.

2. Justificación.

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando 
el interés académico, científico o profesional del mismo.

2.2 En el caso de los títulos de Graduado o Gra-
duada: Referentes externos a la Universidad proponente 
que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 
nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. Pueden ser:

Libros blancos del Programa de Convergencia Europea 
de la ANECA (www.aneca.es, sección libros blancos).

Planes de estudios de universidades españolas, uni-
versidades europeas e internacionales de calidad o inte-
rés contrastado.

Informes de asociaciones o colegios profesionales, 
nacionales, europeas, de otros países o internacionales.

Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

Otros, con la justificación de su calidad o interés aca-
démico.

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta 
internos y externos utilizados para la elaboración del plan 
de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, 
estudiantes u otros colectivos.

3. Objetivos.

3.1 Competencias generales y específicas que los 
estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que 
sean exigibles para otorgar el título. Las competencias 
propuestas deben ser evaluables. Deberán tenerse en 
cuenta los principios recogidos en el artículo 3.5 de este 
real decreto.

3.2 Se garantizarán, como mínimo las siguientes 
competencias básicas, en el caso del Grado, y aquellas 
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, MECES:

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y com-
prender conocimientos en un área de estudio que parte 
de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio;

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos 
a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio;

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, cientí-
fica o ética;

Que los estudiantes puedan transmitir información, 
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especia-
lizado como no especializado;

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habi-
lidades de aprendizaje necesarias para emprender estu-
dios posteriores con un alto grado de autonomía.

3.3 Se garantizarán, como mínimo las siguientes 
competencias básicas, en el caso del Máster, y aquellas 
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, MECES:

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
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entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio;

Que los estudiantes sean capaces de integrar conoci-
mientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 
a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conoci-
mientos y juicios;

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

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendi-
zaje que les permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autó-
nomo.

3.4 Se garantizarán, como mínimo las siguientes 
competencias básicas, en el caso del Doctorado, y aquellas 
otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, MECES:

Que los estudiantes hayan demostrado una compren-
sión sistemática de un campo de estudio y el dominio de 
las habilidades y métodos de investigación relacionados 
con dicho campo;

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de 
concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso 
sustancial de investigación con seriedad académica;

Que los estudiantes hayan realizado una contribución a 
través de una investigación original que amplíe las fronte-
ras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, 
del que parte merezca la publicación referenciada a nivel 
nacional o internacional;

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análi-
sis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y comple-
jas;

Que los estudiantes sepan comunicarse con sus cole-
gas, con la comunidad académica en su conjunto y con la 
sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;

Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos 
académicos y profesionales, el avance tecnológico, social 
o cultural dentro de una sociedad basada en el conoci-
miento.

4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1 Sistemas de accesibles información previa a la 

matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facili-
tar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.

4.2 En su caso, siempre autorizadas por la administra-
ción competente, indicar las condiciones o pruebas de 
acceso especiales.

4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los 
estudiantes una vez matriculados.

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sis-
tema propuesto por la Universidad de acuerdo con el 
artículo 13 de este real decreto.

5. Planificación de las enseñanzas.
5.1 Estructura de las enseñanzas:
a) Denominación del módulo o materia.
b) Contenido en créditos ECTS.
c) Organización temporal: semestral, trimestral o 

semanal, etc.
d) Carácter obligatorio u optativo.

Tabla 1: Resumen de las materias que constituyen la
propuesta en un título de graduado y su distribución en 

créditos 

Tipo de materia Créditos

  

Formación básica  
Obligatorias  
Optativas  

Prácticas externas (si se incluyen)  
Trabajo fin de Grado  
   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Tipo de materia Créditos

  

 5.1 Procedimientos para la organización de la movi-
lidad de los estudiantes propios y de acogida. Debe incluir 
el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos 
ECTS.

5.2 Descripción de los módulos o materias de ense-
ñanza-aprendizaje que constituyen la estructura del plan 
de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo 
de fin de Grado o Máster, de acuerdo con la siguiente 
tabla:

Tabla 2: Modelo de tabla para cada módulo o materia 
del plan de estudios propuesto 

Denominación del módulo 
o materia: 

Competencias que adquiere 
el estudiante con dicho 
módulo o materia.

A definir por la universidad.

Breve descripción de sus 
contenidos.

A definir por la universidad.

Actividades formativas con 
su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de 
enseñanza-aprendizaje y 
su relación con las com-
petencias que debe 
adquirir el estudiante.

A definir por la universidad.

Sistema de evaluación de 
la adquisición de las 
competencias y sistema 
de calificaciones de 
acuerdo con la legisla-
ción vigente.

A definir por la universidad.

 6. Personal académico.

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesa-
rios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto.

6.2 De los recursos humanos disponibles, se indi-
cará, al menos, su categoría académica, su vinculación a 
la Universidad y su experiencia docente e investigadora o 
profesional.

7. Recursos materiales y servicios.

7.1 Justificación de que los medios materiales y ser-
vicios disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, 
equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.), son adecuados 
para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos.

7.2 En el caso de que no se disponga de todos los 
recursos materiales y servicios necesarios en el momento 
de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la 
previsión de adquisición de los mismos.

8. Resultados previstos.

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indi-
cadores que se relacionan a continuación y la justificación 
de dichas estimaciones. No se establece ningún valor de 
referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y 
enseñanzas de diversas características. En la fase de acre-
ditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las 
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justificaciones aportadas por la Universidad y a las accio-
nes derivadas de su seguimiento.

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que 
finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada.

Tasa de abandono: relación porcentual entre el 
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año acadé-
mico ni en el anterior.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número 
total de créditos del plan de estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el con-
junto de graduados de un determinado año académico y 
el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse.

8.2 Procedimiento general de la Universidad para 
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados 
de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.

9. Sistema de garantía de la calidad.

La información contenida en este apartado puede 
referirse tanto a un sistema propio para el título como a 
un sistema general de la Universidad o del centro respon-
sable de las enseñanzas, aplicable al título.

9.1 Responsables del sistema de garantía de la cali-
dad del plan de estudios.

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la 
calidad de la enseñanza y el profesorado.

9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las 
prácticas externas y los programas de movilidad.

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción labo-
ral de los graduados y de la satisfacción con la formación 
recibida.

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción 
de los distintos colectivos implicados (estudiantes, perso-
nal académico y de administración y servicios, etc.), y de 
atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título.

10. Calendario de implantación.

10.1 Cronograma de implantación del título.
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios.

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implanta-
ción del correspondiente título propuesto.

ANEXO II

Materias básicas por rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Antropología.
Arte.
Ética.
Expresión Artística.
Filosofía.
Geografía.
Historia.
Idioma Moderno.
Lengua.
Lengua Clásica.
Lingüística.
Literatura.
Sociología.

Ciencias

Biología.
Física.

Geología.
Matemáticas.
Química.

Ciencias de la Salud

Anatomía Animal.
Anatomía Humana.
Biología.
Bioquímica.
Estadística.
Física.
Fisiología.
Psicología.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Antropología.
Ciencia Política.
Comunicación.
Derecho.
Economía.
Educación.
Empresa.
Estadística.
Geografía.
Historia.
Psicología.
Sociología.

Ingeniería y Arquitectura

Empresa.
Expresión Gráfica.
Física.
Informática.
Matemáticas.
Química. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18771 REAL DECRETO 1400/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establecen normas para el reco-
nocimiento del complemento a los titulares de 
pensión de jubilación e invalidez de la Seguri-
dad Social, en su modalidad no contributiva, 
que residan en una vivienda alquilada.

La Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007, en su artículo 40.2, 
establece para dicho año un complemento de pensión 
dirigido a aquellos pensionistas de jubilación e invalidez 
de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en 
propiedad y residir, como residencia habitual, en una 
vivienda alquilada por propietarios que no tengan con él 
relación de parentesco hasta el tercer grado. Igualmente, 
establece que en el caso de unidades familiares en las que 
convivan varios perceptores de pensiones no contributi-
vas, sólo podrá percibir el complemento el titular del con-
trato de alquiler, o de ser varios, el primero de ellos.

El citado precepto de la Ley 42/2006 autoriza al 
Gobierno a dictar las normas de desarrollo necesarias 
para regular el procedimiento de solicitud, reconoci-
miento y abono de dicho complemento.

A tal finalidad responde el presente Real Decreto, en 
el que se precisan los requisitos necesarios para tener 
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ACORD NORMATIU del dia 6 de febrer de 2008 pel qual s'aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la 
Universitat de les Illes Balears. 
  
El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 21.2.31 i 37 dels Estatuts d’aquesta 
universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la Universitat 
de les Illes Balears.  
 
La Llei orgànica d’universitats 6/2001 (LOU), modificada per la Llei 4/2007, estableix a l’article 35.2 que la impartició d’ensenyaments oficials i 
l’expedició dels corresponents títols oficials, amb validesa en tot el territori nacional, correspon a les universitats. Així mateix disposa que 
aquestes han de tenir l’autorització pertinent de la comunitat autònoma, com també obtenir del Consell d’Universitats la verificació que el pla 
d’estudis s’ajusta al que hagi disposat el Govern, sens perjudici de l’autonomia acadèmica de les universitats.  
 
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, desenvolupa l’estructura 
dels ensenyaments que condueixen a títols de grau, màster i doctor, esmentats a la LOU, i estableix les directrius, les condicions i els 
procediments de verificació i acreditació que hauran de superar els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols, previs a la inscripció al 
Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).  
 
Així, en aquest context d’implantació de les noves titulacions de grau, és necessari tenir en compte que l’apartat segon de la disposició 
addicional primera del Reial decret indica que durant el curs 2010-2011 no es podran fer ofertes de places de nou ingrés al primer curs de les 
actuals titulacions de llicenciat, diplomat, arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic i enginyer tècnic. Aquesta previsió implica, doncs, que les 
universitats disposen de tres cursos acadèmics per establir l’oferta inicial d’estudis en els diversos cicles, per verificar els corresponents plans 
d’estudis i per disposar de la corresponent autorització per implantar-los.  
 
Entre les mesures encaminades a la construcció de l’espai europeu d’educació superior hi ha l’establiment del sistema de transferència i 
acumulació de crèdits europeus (ECTS) en les titulacions oficials de grau, màster i doctorat. El sistema europeu de crèdits ofereix els 
instruments necessaris per comprendre i comparar fàcilment els distints sistemes educatius i facilitar el reconeixement de les qualificacions 
professionals i la mobilitat nacional i internacional, amb reconeixement complet dels estudis cursats. Per altra banda, l’adopció d’aquest 
sistema constitueix una reformulació conceptual de l’organització del currículum de l’educació superior, mitjançant l’adaptació als nous models 
de formació centrats en el treball de l’estudiant. Així mateix, comporta un nou model educatiu que ha d’orientar les programacions i la 
metodologia docents tot centrant-les en l’aprenentatge dels estudiants i no exclusivament en les hores lectives.  
 
El Govern, amb el compromís d’adoptar les mesures necessàries per a la plena integració del sistema espanyol en l’espai europeu d’educació 
superior, estableix, mitjançant el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, el crèdit europeu (en endavant, crèdit ECTS) com a unitat de 
mesura de l’haver acadèmic en els plans d’estudis dels diversos ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en 
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tot el territori nacional. En aquest sentit, el crèdit europeu es defineix com a unitat de mesura de l’haver acadèmic que representa la quantitat 
de treball de l’estudiant necessària per complir els objectius del programa d’estudis i que s’obté per la superació de cadascuna de les matèries 
del pla d’estudis. En aquesta unitat de mesura s’integren els ensenyaments teòrics i pràctics, com també altres activitats acadèmiques 
dirigides, amb inclusió de les hores d’estudi i de treball que l’estudiant ha de realitzar per arribar als objectius formatius propis de cadascuna de 
les matèries del corresponent pla d’estudis. L’extinció del crèdit establert per l’antiga Llei de reforma universitària de l’any 1983 i la substitució 
d’aquell sistema de còmput pel del crèdit europeu, implica que l’activitat acadèmica es basarà fonamentalment en les hores de treball de 
l’estudiant i no en les hores de docència del professorat.  
 
Des d’aquesta perspectiva, el Consell de Direcció de la UIB, en el marc de les seves competències, d’acord amb la normativa vigent i en funció 
de les seves prioritats d’actuació, ha dut a terme reunions, informes i estudis per iniciar el procés d’elaboració de les noves titulacions de grau, 
de màster i de doctorat en el marc de la construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior. Un resultat d’aquest procés és el present 
Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB.  
 
Així, el present reglament té com a objectiu fonamental establir les bases operatives i estratègiques comunes que permetran adequar les 
directrius del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, al procés d’elaboració dels diversos plans d’estudis de les titulacions de grau de la UIB. 
Amb aquesta voluntat, el Reglament s’ha dividit en tres capítols. En el primer es dissenya el procediment per a l’elaboració i l’aprovació dels 
plans d’estudis oficials de grau a la UIB. En el segon es defineixen les directrius pròpies i l’estructura de les titulacions de grau de la UIB. I, 
finalment, en el tercer capítol es defineix el model de crèdit ECTS de la UIB. A tot això s’hi han d’afegir les disposicions addicionals, transitòries 
i final.  
 
CAPÍTOL I  
PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIÓ I L’APROVACIÓ DELS PLANS D’ESTUDIS OFICIALS DE GRAU  
 
Article 1. Aprovació dels títols de grau  
1. El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, oïdes les facultats i escoles i els departaments implicats, acordarà, segons la 
normativa vigent, els títols de grau de la Universitat de les Illes Balears que es proposen per implantar a partir de l’adaptació de les titulacions 
actuals i dels quals s’han d’elaborar els plans d’estudis.  
2. Al mateix temps que s’aprovin els títols de grau que s’han d’implantar, el Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, acordarà, 
oïts els centres i els departaments, l’adscripció de cada titulació de grau a una branca del coneixement.  
3. El Consell de Direcció acordarà el centre responsable de dissenyar i d’elaborar el pla d’estudis de cada titulació de grau. Aquest acord es 
prendrà una vegada oïts els centres i els departaments implicats.  
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Article 2. Comissió d’elaboració i disseny dels nous títols de grau (CED)  
1. La junta de centre encarregada de dissenyar i elaborar el pla d’estudis constituirà la comissió d’elaboració i disseny de cada nou títol de grau 
(CED), que serà formada per un màxim de 12 membres.  
2. Composició:  
a) President: el degà o director del centre, o persona que delegui.  
b) Un màxim de 10 professors elegits per la junta de centre, amb l’acord previ del consell de departament al qual pertanyi cada professor. Amb 
anterioritat, el Consell de Direcció, oïts els centres i els departaments implicats, haurà determinat el nombre de membres de cada departament 
que han de participar a la comissió. No cal que els professors elegits siguin membres de la junta de centre. Se’n poden elegir suplents.  
c) Un estudiant elegit per la junta de centre d’entre els que cursen estudis de la titulació, sense necessitat que sigui membre de la junta. Se’n 
pot elegir suplent.  
d) La comissió nomenarà, d’entre els professors, un secretari, que s’encarregarà de convocar les reunions i redactar-ne i custodiar-ne les 
actes.  
e) A cada comissió hi haurà el suport d’un membre del personal d’administració i Serveis, el qual participarà amb veu i sense vot a les reunions 
del CED.  
3. Funcions:  
a) Elaborar i dissenyar el pla d’estudis, d’acord amb la normativa aplicable.  
b) Fer la memòria i emplenar la documentació requerida.  
 
Article 3. Calendari d’elaboració dels plans d’estudis  
El Consell de Direcció aprovarà el calendari per a l’elaboració dels diversos plans d’estudis i proporcionarà les eines necessàries, d’acord amb 
l’annex 1 del Reial decret 1393/2007.  
 
Article 4. Comissió assessora del disseny i l’elaboració dels nous títols de grau (CADE)  
1. El Consell de Direcció nomenarà la comissió assessora del disseny i l’elaboració dels nous títols de grau (CADE), que coordinarà, donarà 
suport a les CED en el procés de l’elaboració dels plans d’estudis i resoldrà eventuals conflictes.  
2. Composició:  
a) El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que la presidirà.  
b) El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.  
c) El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.  
d) El vicerector d’Estudiants i Campus.  
e) La vicerectora d’Infraestructures Universitàries.  
f) Cinc membres designats per la Rectora d’entre el personal docent i investigador de les diverses branques del coneixement recollides al Reial 
decret 1393/2007.  
g) La cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA), amb veu però sense vot.  
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h) El director de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE), amb veu però sense vot.  
3. La comissió nomenarà un secretari d’entre els seus membres, que s’encarregarà de convocar les reunions i redactar-ne i custodiar-ne les 
actes.  
4. Funcions:  
a) La coordinació de l’elaboració dels plans d’estudis.  
b) El suport acadèmic i tècnic per a l’elaboració dels plans d’estudis.  
c) L’emissió d’un informe inicial que doni la conformitat al pla d’estudis elaborat per cada comissió, d’acord amb la normativa.  
d) L’emissió d’informes en cas de dificultats en l’elaboració del pla d’estudis.  
e) La realització dels informes finals dels plans d’estudis aprovats per les juntes de centre.  
f) La realització de propostes adreçades al Consell de Direcció per a la resolució d’eventuals problemes derivats de l’elaboració dels plans 
d’estudis.  
Tots els informes que elaborarà aquesta comissió es remetran al Consell de Direcció per a l’adopció de l’acord corresponent.  
5. Les CED, mitjançant el seu president, podran sol·licitar a la CADE el suport i l’assessorament necessaris per a dur a terme la tasca 
encomanada.  
 
Article 5. Elaboració de la proposta dels plans d’estudis  
1. Cada CED ha d’elaborar una proposta de pla d’estudis que el degà de la facultat o el director de l’escola remetrà al Consell de Direcció. El 
Consell de Direcció l’enviarà a la CADE perquè elabori un informe inicial sobre la conformitat de la proposta amb la normativa. El Consell de 
Direcció, en vista de l’informe, prendrà una resolució sobre el pla d’estudis i ho comunicarà al degà de la facultat o al director de l’escola. En 
cas d’informe favorable, se seguirà el procediment pertinent.  
2. En cas que existeixin dificultats per arribar a un acord en l’elaboració del pla d’estudis, el degà de la facultat o el director de l’escola 
n’informarà la comissió assessora, la qual, oïdes les parts, remetrà un informe al Consell de Direcció. El Consell de Direcció, analitzat l’informe, 
prendrà una decisió, que serà vinculant i que enviarà al degà de la facultat o al director de l’escola pertinent.  
3. Acordada la proposta del pla d’estudis per part de la comissió d’elaboració, amb l’informe inicial de la comissió assessora, i aprovada pel 
Consell de Direcció, el degà o el director de centre la remetrà en el termini de set dies als departaments i als centres implicats, i a la comunitat 
universitària. Els consells de departament, les juntes de centre i els membres de la comunitat universitària tindran un termini de vint dies per 
presentar al·legacions a la proposta davant la comissió d’elaboració del pla d’estudis de cada titulació (CED). En cas de silenci, s’entendrà que 
els departaments i els centres hi donen la conformitat.  
 
Article 6. Aprovació dels plans d’estudis per les juntes de facultat o escola  
Finalitzats els períodes d’al·legacions i en el termini màxim de vint dies, en vista de les al·legacions presentades:  
1. La comissió d’elaboració del pla d’estudis de cada titulació de grau (CED) farà un informe raonat que donarà resposta a les al·legacions 
rebudes; i  
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2. La junta de centre aprovarà, si escau, la proposta de pla estudis, modificat segons les al·legacions acceptades, i la trametrà a la Rectora, 
juntament amb les al·legacions presentades i els informes emesos.  
La Rectora remetrà tota la documentació a la comissió assessora perquè la revisi, n’emeti l’informe final i l’elevi al Consell de Direcció.  
 
Article 7. Aprovació dels plans d’estudis pel Consell de Govern  
1. El Consell de Direcció, una vegada aprovada la proposta de pla d’estudis, la remetrà al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.  
2. Aprovat el pla d’estudis pel Consell de Govern, se n’informarà el Consell Social i la Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears.  
3. Aprovat el pla d’estudis pel Consell de Govern i informat el Consell Social, es remetrà al Consell d’Universitats. Alhora, s’enviarà a la 
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, d’acord amb la normativa vigent.  
 
Article 8. Supòsits excepcionals  
Si el procés d’elaboració d’un pla d’estudis s’interromp i es fa impossible complir els terminis establerts, el Consell de Direcció, oïts la comissió 
assessora i els centres implicats, pot prendre les mesures adequades per tal de continuar-ne la tramitació.  
 
CAPÍTOL II  
DIRECTIVES PRÒPIES I ESTRUCTURA DE LES TITULACIONS DE GRAU DE LA UIB  
 
Article 9. Finalitat dels ensenyaments de grau  
D’acord amb el Reial decret 1393/2007, els ensenyaments de grau tenen com a finalitat l’obtenció per part de l’estudiant d’una formació 
general, en una disciplina o més d’una, formació orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.  
 
Article 10. Referents externs per a l’elaboració dels plans d’estudis  
La comissió d’elaboració i disseny del pla d’estudis tindrà en compte els referents externs següents:  
1. Els llibres blancs elaborats per l’ANECA.  
2. Els plans d’estudis elaborats per universitats espanyoles, europees i d’altres països, de qualitat i prestigi reconegut.  
3. Els informes d’associacions o col·legis professionals nacionals, europeus o d’altres llocs.  
4. Els títols dels catàlegs vigents.  
5. Els informes d’experts.  
6. Les propostes de les conferències de degans i directors de centres.  
7. Altres criteris professionals o acadèmics de qualitat reconeguda.  
 
Article 11. Reunions de les comissions d’elaboració i disseny dels plans d’estudis  
Per tal de donar compliment a l’encàrrec del Consell de Direcció i a la normativa vigent sobre la reforma de les titulacions de grau, la comissió 
d’elaboració i disseny de cada pla d’estudis es reunirà, si escau, amb membres dels col·legis professionals, amb representants de 
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l’administració pertinent o del món empresarial i social i amb titulats de la UIB en les diverses titulacions en procés d’adaptació que consideri 
adients.  
 
Article 12. Distribució dels crèdits dels plans d’estudis  
Cada pla d’estudis de la UIB tindrà 240 crèdits ECTS, distribuïts de la manera següent:  
1. Matèries de formació bàsica: 60 crèdits ECTS.  
2. Matèries obligatòries: un màxim de 144 crèdits ECTS.  
3. Matèries optatives: un màxim de 30 crèdits ECTS d’optativitat pròpia per a l’estudiant. D’acord amb les disponibilitats de professorat i en 
funció de la proposta de pla d’estudis de cada titulació, es podrà augmentar el nombre de crèdits optatius a oferir. El Consell de Direcció 
determinarà el nombre de matèries a oferir per cada estudi.  
4. Practiques externes: un màxim de 60 crèdits ECTS.  
5. Treball de fi de grau: tindrà un mínim de 6 i un màxim de 18 crèdits ECTS.  
6. D’acord amb l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, els estudiants podran obtenir un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat 
per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. El pla d’estudis de 
cada titulació regularà aquesta qüestió de forma específica.  
 
Article 13. Excepcions a la distribució dels crèdits dels plans d’estudis  
1. No obstant l’article 12, el Consell de Direcció, a proposta de la comissió assessora i d’acord amb la comissió d’elaboració i disseny del pla 
d’estudis, podrà flexibilitzar i modificar la proposta de distribució de crèdits en els casos següents:  
a) Davant una proposta d’acord amb altres universitats espanyoles o europees per compartir titulacions de grau.  
b) Quan la proposta de titulació es realitzi mitjançant conveni, d’acord amb l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, les normes d’elaboració del 
pla d’estudis seran les que es derivin del conveni esmentat.  
c) Quan existeixi una directiva europea o de l’Estat espanyol en relació amb una titulació determinada.  
d) Quan hi hagi evidències de l’existència d’acords consensuats d’àmbit estatal o europeu per part d’institucions significatives (conferències de 
degans o de directors d’escoles, col·legis professionals, etc.).  
2. En els casos en què, d’acord amb l’apartat anterior, es modifiqui aquesta proposta de distribució de crèdits, el procediment d’aprovació serà 
el que es deriva del present reglament.  
 
Article 14. Temporalització  
1. Les matèries de formació bàsica s’impartiran durant el primer curs de la titulació de grau.  
2. Les matèries obligatòries s’impartiran durant el segon, tercer i quart curs de la titulació de grau.  
3. Les matèries optatives s’impartiran durant els cursos segon, tercer i quart de la titulació de grau.  
4. Les pràctiques externes s’hauran de desenvolupar preferentment a partir del tercer curs. Cada pla d’estudis haurà de definir les condicions i 
els requisits necessaris per a la realització de les pràctiques externes.  
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5. El treball de fi de grau es realitzarà durant el quart curs de la titulació. Cada pla d’estudis haurà de definir les condicions i els requisits 
necessaris per a la realització d’aquest treball.  
 
Article 15. Excepcions a la temporalització  
No obstant l’article 14, el Consell de Direcció, a proposta de la comissió assessora i d’acord amb la comissió d’elaboració i disseny del pla 
d’estudis, podrà flexibilitzar i modificar la proposta de temporalització de les matèries en els casos als quals fa referència l’article 13 del present 
reglament (apartats a, b, c i d).  
 
Article 16. Coordinació de les matèries de formació bàsica  
1. De conformitat amb l’article 12.5 i amb l’annex II del Reial decret 1393/2007, el Consell de Direcció, amb l’acord de les comissions 
d’elaboració i disseny dels plans d’estudis, aprovarà les matèries bàsiques de cadascuna de les titulacions de grau, tant les matèries bàsiques 
comunes de cadascuna de les diverses branques de coneixement com les matèries bàsiques específiques de cada titulació o conjunt de 
titulacions.  
2. L’aprovació d’aquestes matèries bàsiques per branques de coneixement es realitzarà durant el procés d’elaboració dels plans d’estudis de 
cada titulació de grau.  
 
Article 17. Coneixement d’un idioma estranger  
1. Per a l’obtenció de cadascuna de les titulacions de grau de la UIB serà necessari el coneixement de l’anglès, d’acord amb el 
desenvolupament que es farà d’aquest requisit en cada pla d’estudis. En aquest sentit, per certificar el coneixement de la llengua anglesa i 
poder obtenir la titulació de grau, l’estudiant haurà de superar una prova d’idioma o bé aprovar una assignatura d’anglès, d’acord amb la 
proposta de pla d’estudis. Així mateix, aquesta assignatura s’entendrà superada en cas que l’estudiant presenti certificat o titulació amb 
validesa reconeguda per la UIB.  
2. El Consell de Direcció proposarà per a cada branca de coneixement, almenys una assignatura d’anglès.  
3. En el cas especial de la titulació de Filologia Anglesa, serà necessari demostrar el coneixement d’una altra llengua estrangera per a 
l’obtenció de la titulació, d’acord amb les condicions esmentades a l’apartat 1 del present article.  
4. El Consell de Direcció impulsarà, d’acord amb els departaments i els centres, la impartició de matèries i assignatures en anglès, mitjançant 
la formació específica del professorat i d’altres mesures que permetin assolir aquest objectiu.  
5. La Comissió Acadèmica aprovarà les condicions per les quals la impartició d’un determinat nombre d’assignatures en anglès en cada una de 
les titulacions de la UIB podrà implicar la superació del requisit del coneixement de l’anglès establert a l’apartat 1 d’aquest article.  
 
Article 18. Numerus clausus  
Cada pla d’estudis haurà d’incorporar la proposta de numerus clausus de cada titulació, que serà elevada al Consell de Govern per a la seva 
aprovació, si escau.  
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Article 19. Tipus d’ensenyament  
El pla d’estudis de cada titulació determinarà si l’ensenyament és presencial, semipresencial o no presencial, d’acord amb la present 
normativa.  
 
Article 20. Mobilitat  
La comissió d’elaboració i disseny que elaborarà el pla d’estudis de cada titulació haurà d’establir un període específic perquè l’alumnat que ho 
sol·liciti s’aculli als programes de mobilitat en els quals tingui plaça. La durada d’aquest període no podrà ser inferior a un semestre.  
 
Article 21. Dobles titulacions i titulacions conjuntes  
El Consell de Direcció, d’acord amb les facultats i les escoles implicades, impulsarà al si de la UIB la realització de dobles titulacions de grau. 
Igualment afavorirà la realització de titulacions conjuntes amb altres universitats.  
 
Article 22. Sistema de garantia de qualitat  
El pla d’estudis haurà d’incorporar el Sistema de Garantia de Qualitat que aprovarà el Consell de Direcció de la UIB.  
 
CAPÍTOL III 
MODEL DE CRÈDIT ECTS DE LA UIB  
 
Article 23. Nombre de crèdits per curs  
El nombre total de crèdits establert en els plans d’estudis per a cada curs acadèmic serà de 60, distribuït en 30 crèdits per al semestre de 
tardor i 30 crèdits per al semestre de primavera. Aquesta assignació de crèdits s’entendrà referida a un estudiant amb dedicació a temps 
complet als estudis universitaris.  
 
Article 24. Valor del crèdit ECTS  
1. Un crèdit ECTS dels estudis oficials es comptabilitzarà com a 25 hores de treball de l’estudiant. S’estableix en 1.500 hores la dedicació total 
al treball per a un estudiant a temps complet durant un any acadèmic.  
2. Les hores de treball dels crèdits ECTS es distribuiran de forma proporcional entre les setmanes de l’any acadèmic. La mitjana d’hores 
setmanals de treball de l’estudiant serà de quaranta.  
 
Article 25. Organització curricular  
1. Els plans d’estudis s’estructuraran per matèries o per mòduls que, en qualsevol cas, es concretaran en assignatures. Les assignatures 
bàsiques, obligatòries i optatives de les titulacions oficials seran semestrals de 6 crèdits ECTS.  
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2. Cada comissió d’elaboració i disseny (CED) del pla d’estudis de cada titulació de grau podrà fer arribar al Consell de Direcció propostes de 
modificació del nombre de crèdits ECTS de cada assignatura, d’acord amb les excepcions a les quals fa referència l’article 13 del present 
reglament (apartats a, b, c i d).  
 
Article 26. Tipus d’ensenyament i percentatge de presencialitat  
Segons el tipus dels estudis, el percentatge d’hores de presencialitat dels títols oficials serà el següent:  
1. Estudis presencials: un mínim del 25% i un màxim del 40%.  
2. Estudis semipresencials: un mínim del 10% i un màxim del 24%.  
3. Estudis no presencials (a distància o virtuals): un mínim del 5% i un màxim del 9%.  
 
Article 27. Tipus d’agrupament  
1. D’acord amb les modalitats d’aprenentatge dels estudis establertes a l’article 27, les hores de treball presencial s’impartiran d’acord amb els 
tipus d’agrupament següents:  
a) Grup gran. Està dirigit a la realització d’activitats teòriques i pràctiques que poden dur-se a terme de manera efectiva en espais i grups 
relativament grans.  
b) Grup mitjà. Està dirigit a la realització d’activitats de discussió teòrica o, preferentment, pràctiques que requereixen una elevada participació 
de l’alumnat, o bé l’ús de laboratoris o aules d’informàtica de capacitat limitada.  
c) Grup petit. Està dirigit a la realització d’activitats de tutorització de treballs que requereixen un grau d’ajuda molt elevat per part del 
professorat.  
2. L’aplicació d’aquests tipus d’agrupament i els desdoblaments de grups que se’n derivaran segons els màxims d’estudiants que es puguin 
establir, serà allò que determinarà, en part, el volum de dedicació del professorat a una titulació oficial, d’acord amb el document de plantilla del 
PDI.  
 
Article 28. Modalitats d’aprenentatge dels estudis  
1. En l’assignació de crèdits a cadascuna de les matèries que configuren el pla d’estudis es computarà el nombre d’hores de treball requerides 
per a l’adquisició dels coneixements, les capacitats i les destreses corresponents. En aquest còmput s’hauran de comprendre les hores 
corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d’estudi, les dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques 
o projectes i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d’avaluació.  
2. Amb el propòsit de facilitar la tasca de planificació de la càrrega de treball presencial i autònom de l’estudiant per part del professorat 
respecte de les matèries bàsiques, obligatòries i optatives d’un pla d’estudis, s’han definit les següents modalitats d’aprenentatge, amb 
indicació del tipus d’agrupament que s’hi emprarà:  
a) Activitats de treball presencial:  
— Classes teòriques (grup gran): exposició de continguts mitjançant presentació o explicació: classes magistrals, exposicions orals individuals 
o en grup.  
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— Seminaris i tallers (grup mitjà): sessions monogràfiques supervisades pel professorat amb participació compartida (professorat, estudiants, 
experts, etc.).  
— Classes pràctiques (grup gran / grup mitjà): qualsevol tipus de pràctica d’aula en la qual es desenvolupin activitats d’aplicació dels 
coneixements a situacions concretes i a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi: estudi de casos, anàlisis diagnòstiques, 
resolució d’exercicis i problemes, etc.  
— Pràctiques externes (grup mitjà / grup petit): activitats realitzades en empreses i entitats externes a la Universitat amb les quals s’adquireix 
preparació per a l’exercici professional.  
— Classes de laboratori (grup mitjà): activitats desenvolupades en espais especials amb equipament especialitzat, com ara laboratoris i aules 
d’informàtica.  
— Tutories (grup petit): activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb 
atenció personalitzada per part del professorat.  
— Avaluació (grup gran / grup mitjà / grup petit): conjunt de proves utilitzades en l’avaluació del progrés de l’aprenentatge de l’estudiant: prova 
escrita teòrica o pràctica, exposició oral, pràctica de laboratori, etc.  
— Altres (grup gran / grup mitjà): visites programades, projeccions, sortides de camp, etc.  
b) Activitats de treball no presencial o autònom. S’hi ha d’incloure el temps total de preparació autònoma de la matèria (tant individual com en 
grup): hores d’estudi i preparació de pràctiques, treballs, resums de lectures, seminaris, exàmens, obtenció de dades, resolució de problemes i 
exercicis, etc.  
— Estudi i treball en grup: preparació de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, obtenció i anàlisi de dades, etc. per exposar o 
lliurar.  
— Estudi i treball autònom, individual: les mateixes activitats que a l’apartat anterior, però realitzades de forma individual. S’hi inclouen, a més 
a més, l’estudi personal, la preparació d’exàmens, el treball en biblioteques, les lectures complementàries, la resolució de problemes i 
exercicis, etc.  
 
Article 29. Tutories ECTS  
Les tutories, en el context del sistema de crèdits ECTS, són un mètode d’aprenentatge integrat en els plans d’estudis de les noves titulacions i 
tenen un paper cabdal per individuar, supervisar i avaluar el treball autònom de l’alumnat. Per tant, les tutories ECTS són d’assistència 
programada i obligatòria. Aquestes tutories s’han de computar com a hores de treball presencial de l’alumnat.  
 
Article 30. Procediment per a la realització i avaluació de treballs de fi de grau i de pràctiques externes  
1. El Consell de Direcció, oïda la Comissió Acadèmica, establirà unes directrius generals mitjançant una normativa específica per tal de regular 
el procediment i avaluació dels treballs de fi de grau i les pràctiques externes.  
2. Cada comissió d’elaboració i disseny (CED) del pla d’estudis de cada titulació de grau desenvoluparà, si escau, aquestes directrius generals.  
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Article 31. Avaluació contínua  
1. Per tal de fomentar l’avaluació contínua de les competències adquirides per part de l’estudiant al llarg de tot el curs, durant el període 
d’avaluació establert per a cada semestre es podrà realitzar una prova global o parcial. El pes d’aquesta prova sobre la qualificació global de 
l’assignatura no pot superar el percentatge que establirà el Reglament acadèmic de la UIB.  
2. S’establirà un període de recuperació durant el mes de setembre dirigit exclusivament a l’avaluació d’activitats recuperables que hauran de 
ser definides prèviament en el pla docent de l’assignatura corresponent.  
 
Article 32. Procediments i tècniques d’avaluació  
Les competències a assolir o els objectius docents proposats en un pla d’estudis han de ser avaluables. Els procediments i les tècniques 
establerts per avaluar el nivell d’adquisició i progrés de l’aprenentatge dels estudiants són els següents:  
1. Proves objectives (vertader/fals, elecció múltiple, aparellament d’elements...).  
2. Proves de resposta breu.  
3. Proves de resposta llarga, de desenvolupament.  
4. Proves orals (individuals, en grup, presentació de temes o treballs, etc.).  
5. Treballs i projectes.  
6. Informes/memòries de pràctiques.  
7. Proves d’execució de tasques reals o simulades.  
8. Sistemes d’autoavaluació (oral, escrita, individual, en grup).  
9. Escales d’actituds.  
10. Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.).  
11. Carpeta d’aprenentatge.  
12. Altres procediments.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
Primera  
El Consell de Direcció proposarà al Consell de Govern l’aprovació d’un Reglament acadèmic d’acord amb la normativa que es derivarà del 
procés de construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior, i que afectarà les titulacions de grau, de màster i de doctorat.  
 
Segona  
El Consell de Direcció, d’acord amb l’article 6.1 del Reial decret 1393/2007 i oïts els centres, elaborarà la normativa sobre el sistema de 
reconeixement i transferència de crèdits. Aquesta normativa serà elevada al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau.  
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Tercera  
El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, aprovarà el calendari acadèmic de les noves titulacions de grau.  
 
Quarta  
El Consell de Direcció proposarà al Consell de Govern l’aprovació d’un nou document de plantilla de PDI, d’acord amb la normativa sobre el 
procés de construcció de l’espai europeu d’ensenyament superior i la normativa sobre el PDI funcionari i laboral existent en l’àmbit estatal i 
autonòmic.  
 
Cinquena  
El Consell de Direcció, d’acord amb la normativa existent i oïts els centres implicats, proposarà al Consell de Govern una nova organització 
dels centres de la UIB i de l’adscripció de les diverses titulacions.  
 
Sisena  
El Consell de Direcció, d’acord amb la normativa vigent i oïts els centres, proposarà al Consell de Govern el nombre mínim de crèdits europeus 
de què s’ha de matricular cada estudiant per període lectiu, com també les normes de permanència.  
 
Setena  
D’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret 1393/2007 i amb la normativa que aprovarà el Consell de Govern a proposta del 
Consell de Direcció, els estudiants que hauran començat estudis d’acord amb anteriors ordenacions universitàries, podran accedir als 
ensenyaments regulats a l’esmentat reial decret.  
 
Vuitena  
El Consell de Direcció prendrà les mesures necessàries per al desenvolupament del present reglament.  
 
Novena  
Totes les denominacions d’òrgans de govern, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualsevol que en aquest 
reglament aparegui en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons els sexe del 
titular de què es tracti.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
Primera  
El Consell de Direcció, d’acord amb les seves competències, determinarà el suport administratiu necessari per a l’elaboració dels plans 
d’estudis de les titulacions de grau a les facultats i escoles de la UIB.  
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Segona  
El Consell de Direcció, d’acord amb les seves competències, determinarà l’exempció docent a la qual tindran dret els degans de facultat o 
directors d’escola, o les persones que deleguin, per a la coordinació de la reforma de les titulacions de grau.  
 
Tercera  
El Consell de Direcció organitzarà els cursos necessaris dirigits als equips de direcció dels centres, dels departaments i de l’administració dels 
centres per a la formació sobre elaboració dels diversos plans d’estudis de les titulacions de grau.  
 
Quarta  
El Consell de Direcció organitzarà els cursos necessaris per a la formació del PDI de la UIB en relació amb el desenvolupament dels crèdits 
ECTS i de la funció del professorat.  
 
Cinquena  
Als plans d’estudis de les titulacions de grau s’hi haurà d’adjuntar el règim transitori entre l’inici de la nova titulació de grau i el procés d’extinció 
del pla d’estudis actual.  
 
Sisena  
Les noves titulacions de grau, adaptades dels estudis actuals, s’iniciaran el curs 2009-2010. En qualsevol cas, d’acord amb la disposició 
addicional primera del Reial decret 1393/2007, la implantació de les noves titulacions de grau de la UIB es realitzarà de manera progressiva en 
funció de la temporalització prevista en cada pla d’estudis.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Única  
La present normativa entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.  
 
Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.  
 
Palma, 6 de febrer de 2008  
 
La Rectora,  
Montserrat Casas 
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ANNEX 3. PREGUNTES MES FREQÜENTS SOBRE L’APLICACIO VERIFICA. 
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Preguntas frecuentes 

VERIFICA 

 
1. Información sobre el programa 

En los siguientes enlaces podrá encontrar toda la información sobre el programa VERIFICA 

http://www.mec.es/educa/ccuniv 

http://www.aneca.es/active/active_verifica.asp 

 

2. Acceso a la aplicación y autentificación de usuarios 

Los plazos para que la aplicación informática envíe las claves de acceso serán de 48 horas 
después de haberse registrado. Estas claves de acceso están sujetas a un proceso de 
autentificación por parte de la Universidad a la que pertenezca el solicitante. 

El usuario que se registre ahora, también podrá solicitar, con las mismas claves, títulos más 
adelante. No hay fecha de caducidad de los usuarios registrados. 

Si la universidad denegara su acceso nos pondríamos en contacto con usted para informarle de 
este hecho. 

 
3. Instrucciones generales de la aplicación 

En cada una de las pestañas de la pantalla figurarán los diferentes apartados que deberá 
cumplimentar para generar la solicitud. 

Cada pestaña a cumplimentar dispone de una opción guardar que le permitirá ir salvando la 
información introducida. 

Si usted cambia de pestaña con datos modificados sin guardar, se mostrará una ventana de 
aviso con el siguiente mensaje "los datos de esta pestaña han sido modificados. Desea 
continuar sin guardar". Si se elige la opción "Aceptar", los datos modificados no se guardarán y 
la aplicación cambiará de pestaña. Si decide no guardar, la pestaña modificada se mostrará en 
color rojo. En caso contrario, si se elige la opción "Cancelar" la aplicación se mantendrá en la 
misma pestaña y se tendrá la opción de guardar la información modificada. 



 

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 2 V. 1.0 -  31/01/2008 

 

 

Los campos marcados con un asterisco (*) deberán ser cumplimentados de forma obligatoria. 

En la pestaña correspondiente a cada apartado podrá encontrar una opción de ayuda que 
pretende poner a su disposición orientaciones que le faciliten la comprensión de los contenidos 
a desarrollar y le faciliten la inserción de los datos en la aplicación. Asimismo, con el objetivo 
de facilitar la cumplimentación, en aquellos campos donde expresamente se indique, se podrán 
adjuntar archivos en formato PDF. 

4. Estados de la solicitud 

Cuando se inicia una solicitud ésta se encuentra en estado borrador. Una vez cumplimentada 
la información de la solicitud, al pulsar generar solicitud se podrá imprimir la hoja de solicitud. 
Una vez este paso esté hecho la solicitud pasa a estado provisional. Cuando el impreso de 
solicitud llega al Consejo de Universidades la solicitud pasa a estado completado. 
Posteriormente, la aplicación señalará si el expediente está en estado de subsanación (en el 
caso de que la solicitud no esté debidamente cumplimentada), de desestimiento (si la 
solicitud no es admitida a evaluación) o comprobado (cuando se le solicita el informe de 
evaluación a ANECA). Mientras se está elaborando el informe de evaluación, la solicitud está 
en estado pendiente de evaluación y una vez el informe está enviado a la universidad, el 
estado es envío de alegaciones. Una vez recibidas las alegaciones en ANECA, la solicitud 
pasa a estado de evaluación final. 

5. Generar solicitud e imprimir solicitud 

Cuando se pulsa el botón de generar solicitud se generan dos pdf:  

• Impreso de solicitud. Esta hoja deberá ser impresa, firmada por el representante legal 
de la universidad solicitante y ser presentada en un registro administrativo de acuerdo 
con la Ley 30/92 que regula el procedimiento administrativo común.  

• Fichero electrónico. Este fichero contiene toda la información que se ha introducido en 
la aplicación. Este fichero se puede guardar en su PC y/o imprimirle. 
 

6. Pérdida de conexión 

Al permanecer la aplicación inactiva durante un tiempo, la aplicación se desconecta y para 
volver a acceder a ella, debe de volver a registrarse con su usuario y contraseña.  
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7. Opciones de filtrado de las solicitudes creadas 

Los primeros campos que aparecen en la base de datos, permiten realizar búsquedas y 
organizar el listado de solicitudes por las variables que se deseen. Estos campos son: Rama, 
Estado y Rango de fechas. 

 

 

8. Cumplimentación de competencias 

Las competencias tanto de los títulos, como de los módulos, materias y asignaturas de cada 
título deben incluirse cada una en una fila, pulsando el botón añadir para incluir cada una de 
ellas. Si se quiere modificar o eliminar alguna de las competencias, debe posicionarse encima 
de ella, al hacer esto cambiará de color y se activarán los botones de modificar y borrar. 

9. Información adicional 

La herramienta para la tramitación de los proyectos de planes de estudio se ha diseñado para 
recoger la información estrictamente necesaria para la evaluación del mismo, la cual puede ser 
menor a la que precisa la propia universidad para la gestión interna de dicho plan de estudio, y 
en algunos casos podrá ser necesario sintetizar la disponible en la institución (se estima que 
una memoria estándar podría tener un contenido similar a 80 páginas DINA4). 
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13. Copiar y pegar de word 

La aplicación permite introducir información a través de copiar y pegar de Word. Para ello 
seleccione la información a cumplimentar e introdúzcala en el campo. Los campos con editores 
tienen una opción para depurar los textos para que no aparezcan problemas con los estilos. Si 
tiene marcada la opción remover definiciones de estilo en este campo es posible que los estilos 
que introduzcan sean cambiados. 

14. Recomendaciones para mejorar la velocidad en aplicaciones Web.  

Elementos que intervienen: 

 

BROWSER (Navegador): 

Se recomienda el uso de FIREFOX. 

HARDWARE: 

Memoria RAM: Se recomienda que mientras se usa la aplicación VERIFICA se mantengan 
abiertas sólo  las aplicaciones imprescindibles.  

Por ejemplo: cerrar el Messenger, la escucha de música en el PC, descargas de archivos de 
películas, música, etc…. 

COMUNICACIONES de RED: Si el sistema funciona despacio es posible que pueda ser por 
alguna o todas de las siguientes causas: 

• Comprobar conexión y estado de los  cables de red que une el PC o Portátil a la 
conexión de red corporativa 

• Solicitar al administrador de la Red que compruebe los usuarios que están consumiendo 
un ancho de banda excesivo, para tratar de liberar espacio y así obtener mayor 
velocidad. 

• Solicitar al administrador de Red si el Ancho de Banda contratado con el Proveedor de 
Acceso a Internet es suficiente para dar servicio a las nuevas necesidades de 
transmisión de datos 

• A veces, los problemas de conexión y/o velocidad son debidos a causas externas dentro 
de los múltiples servidores repartidos por el mundo que van actuando en un proceso de 
transmisión de datos entre dos máquinas. Estas causas, sólo pueden ser resueltas por 
las grandes operadoras o Carriers de Telecomunicaciones. 

 



 
 

Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
 

   

 



 
 

Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
 

 Annex 4  

ANNEX 4. MODELS DE CONVOCATÒRIA I D’ACTA. 
 



 
 

Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
 

   

 



 
 

ACTA DE REUNIÓ Pàg.: 1 de 1 

 

 
Comissió d’elaboració i disseny del títol de       
Data       Acta número       
Hora d’inici       Hora de finalització       
Lloc       
 
 

ASSISTENTS 
NOM CÀRREC 

(president, secretari) 
COL·LECTIU 

(PDI, PAS, estudiant) 
                  

 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
NOM DEL TITULAR NOM DEL SUPLENT 

            

 
 

ORDRE DEL DIA: ASSUMPTES TRACTATS 
      

 
 

ACORDS PRESOS 
      

 
 

TASQUES I ACCIONS A FER 
ACCIÓ/TASCA, ETC. DATA DE REALITZACIÓ RESPONSABLE 

                  

 
 

SIGNATURA DELS ASSISTENTS 
      

 
 
Data d’enviament de l’acta de la reunió a la CADE 
(cade@uib.es)   

      

 



Universitat de les
Illes BalearsUIB

 
 

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ Pàg.: 1 de 1 

 
 
Comissió d’elaboració i disseny del títol de       
Data       Convocatòria 

número 
      

Hora d’inici       Hora de 
finalització 

      

Lloc       
 

PERSONES CONVOCADES 
NOM CÀRREC 

(president, secretari) 
COL·LECTIU 

(PDI, PAS, estudiant) 
                  

 
ORDRE DEL DIA 

      

 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

      
 

RECURSOS O INFORMACIÓ QUE S’HAN D’APORTAR A LA REUNIÓ 
RECURS RESPONSABLE 

            

            

            

            
 

NOTES O OBSERVACIONS 
      
 
 
 
 
 
Data d’enviament a la CADE 
(cade@uib.es)  

      

 

mailto:cade@uib.es
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