
Conven! de col-laboració entre 1'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjansant el Departament d'Ensenyament, i 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya per al desenvolupament de les activitats de verificació,
modificació, seguiment i acreditació deis plans d'estudis deis ensenyaments
artistics superiors i per 1'assessorament en 1'assegurament de la qualitat d'aquests
ensenyaments. ve¡z[ri^ ¡il^.o\

Barcelona, 30 de setembre de 2015

D'una part, la senyora Maria Jesús Mier i Albert, secretaria general del Departament
d'Ensenyament, nomenada peí Decret 211/2010, de 29 de desembre (DOGC núm. 5786
de 30 de desembre de 2010) i actuant en 1'exercici de les facultats delegades per la
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competéncies de la persona
titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol).

i de 1'altra, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, presiden! de 1'Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant AQU Catalunya), amb NIF
Q0801199A, nomenat per l'Acord GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC núm. 6404,de 26
de juny de 2013), que actúa en 1'exercici de les funcions que té atribuídes a 1'article 7 del
Decret 93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven els Estatuts de I'AQU Catalunya.

EXPOSEN

1. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC), regula en els artides 65 al 67 els
ensenyaments artistics, els quals teñen per finalitat facilitar una formació artística de
qualitat i garantir la formació deis professionals corresponents. Aixi mateix, el Títol XI en
regula 1'avaluació del sistema educatiu.

D'acord amb 1'article 65.2 de la LEC, els ensenyaments artístics comprenen la música,
la dansa, les arts plástiques i disseny, 1'art dramátic, la conservado i restaurado de
béns culturáis, així com altres manifestacions artístiques que el Govern determini.

L'article 65.3 de la LEC estableix que els ensenyaments regláis de música i els
ensenyaments reglats de dansa es classifiquen en ensenyaments professionals i
ensenyaments superiors. Els ensenyaments regláis de les diversos modalitats d'arts
plástiques i disseny es classifiquen en ensenyaments de grau mitjá i ensenyaments de
grau superior. Els ensenyaments regláis d'art dramátic, els ensenyaments reglats de
conservado i restaurado de béns culturáis i els ensenyaments regláis de disseny son
ensenyaments superiors.

La Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), regula en els articles 54 al 58
els ensenyaments artístics superiors:

. L'article 54.3 de la LOE, modiflcat per la Llei orgánica 8/2013, de 9 de desembre, per
a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), estableix que els alumnes que hagin
acabat els estudis superiors de música o de dansa obtenen el títol superior de
música o dansa en 1'especialitat de qué es tracti, que es equivalen! al títol universitari
de grau.

. L'article 55.3 de la LOE, modificat per la LOMCE, disposa que els qui hagin superat
els ensenyaments d'art dramátic obtenen el titol superior d'art dramátic, que es
equivalent al titol universitari de grau.
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. L'article 56.2 de la LOE, modificat per la LOMCE, estableix que els alumnos que
superin els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturáis obtenen el
titol superior de conservado i restauració de béns culturáis, que es equivalent al títol
universitari de grau.

. L'article 57.4 de la LOE, modificat per la LOMCE, estableix que els estudis superiors
de disseny condueixen al títol superior de disseny, en 1'especialitat que correspongui,
que es equivalent al titol universitari de grau.

2. Els ensenyaments artístics superiors formen part de 1'Espai Europeu d'Educació
Superior, fet que comporta un canvi en 1'estructura deis ensenyaments pero també en la
seva metodologia, ates que centra el seu objectiu en el procés d'aprenentatge de cada
alumne, que adquireix competéncies en un context que s'estén al llarg de la vida. Per
assolir aquest objectiu, s'incorporen nous elements ais plans d'estudis, com 1'autonomia
en el disseny deis plans d'estudis, combinat amb un sistema de garantía de qualitat de
1'ensenyament.

3. L'article 65.8 de la Llei d'educació estableix que 1'Administració educativa exerceix les
funcions específicament relacionades amb els ensenyaments artístics superiors.

4. El Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, peí qual s'estableix 1'ordenació deis
ensenyaments artístics superiors reguláis per la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig,
d'educactó, preveu, en els articles 13 i 17, la intervenció deis corresponents órgans
d'avaluació.

El Decret 85/2014, de 10 de juny, deis ensenyaments artistics superiors, té per objecte
establir la regulació deis ensenyaments artístics superiors a Catalunya. Aquests
ensenyaments formen part de 1'educació superior i s'articulen en ensenyaments que
condueixen al títol superior, i en ensenyaments de postgrau. Aquest decret preveu la
intervenció de 1'órgan responsable de 1'avaluació peí que fa a 1'aprovació deis plans
d'estudi (articles 14 i 24), la renovació de 1'acreditació del títol de máster (article 20) i
1'avaluació deis ensenyaments artístics superiors (capítol VI).

5. D'acord amb la Llei 93/2003, d'1 d'abril, peí qual s'aproven els Estatuts de 1'Agéncia per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 1'AQU Catalunya es una entitat de
dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat.

6. L'AQU Catalunya es el principal instrument per a la promoció i 1'avaluació de la qualitat
al sistema universitari cátala. L'article 2 de la llei 15/2015, del 21 de juliol de 1'Agéncia
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, estableix que 1'AQU Catalunya té
la finalitat de promoure i garantir la qualitat de 1'educació superior, d'acord amb
estándards académics i saciáis internacionals i europeus de qualitat i de conformitat
amb la normativa vigent, i proporcionar ais agents de 1'educació superior criteris i
referents per a assolir els máxims estándards de qualitat en el compliment de llurs
funcions, tot atenent 1'interés que la societat té per una educació superior de qualitat..

7. D'acord amb 1'article 3.c de la llei esmentada, té la funció d'avaluació, la certificació, el
seguiment i 1'acreditació, d'acord amb estándards académics i socials internacionals,
deis ensenyaments conduents a 1'obtenció de títols oficiáis i propis que imparteixen les
universitats i altres centres d'educació superior.

8. L'AQU Catalunya col-labora amb el Departament d'Ensenyament en 1'ámbit de
1'assegurament de la qualitat deis ensenyaments artístics superiors, ja siguin els
ensenyaments artístics de titol superior de 1'especialitat corresponent o els másters en
ensenyaments artístics.
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El 19 dejuny de 2012 es va signar el Conveni de col-laboració entre 1'Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjan?ant el Departament d'Ensenyament, i 1'AQU
Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i 1'acreditació deis
ensenyaments artístics superiors.

El 21 de gener de 2014 es va signar el Conveni de col-laboració entre 1'Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjangant el Departament d'Ensenyament, i 1'Agéncia per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a 1'assessorament i 1'avaluació del
disseny deis Sistemes de garantia interna de la qualitat deis ensenyaments artístics
superiors (Programa AUDIT-EAS).

Aixi mateix, AQU Catalunya ha adaptat les guies d'avaluació a les especificitats deis
ensenyaments artistics superiors com la Guia per a 1'elaboració i la -verificado de les
propostes de titulaoions universifáries de grau i máster, la Guia per al seguiment deis
titols d'ensenyaments artistics superiors i la Guia d'avaluaci6 del disseny del sistema de
garantía interna de la qualitat deis ensenyaments artístics superiors, així com els
respectius models de memóries i informes per a aquests títols.

). D'acord amb 1'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, aquestos, en 1'ámbit de les
competéncies respectives i per a la consecució de finalitats d'interés comú, poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions publiques i amb els seus
organismes i entitats publiques dependents.

Per tot aixó, el Departament d'Ensenyament, i AQU Catalunya valen continuar
col-laborant i decideixen signar un conveni amb el contingut i en els termes i condicions
que consten en les següents

CLAUSULES

Primera - Objecte

1. L'objecte d'aquest conveni es establir els termes de la col-laboració entre el
Departament d'Ensenyament i 1'AQU Catalunya en relació amb els processos de
verificació, modificació, seguiment i acreditació deis plans d'estudis deis ensenyaments
artístics superiors, d'acord amb el que disposi la normativa aplicable a cada tipus de
titulació esmentada a 1'article 4 del Decret 85/2014, de 1 O de juny.

2. Per a la realització de les actuacions esmentades en el primer punt d'aquesta cláusula
s han adaptat i es mantindran actualitzades les Guies per a la verificació, modificado,
seguiment i acreditació deis ensenyaments artístics superiors.

3. També es objecte d'aquest conveni 1'establiment de les condicions d'assessorament i
avaluació del seguiment i la certificació, si escau, deis Sistemes de garantía interna de la
qualitat deis ensenyaments artistics superiors, realitzats a través del Programa AUDIT-
EAS.

4. Així mateix, i en relació amb 1'assegurament de la qualitat de 1'educació superior, 1'AQU
Catalunya oferirá diverses activitats que contribueixin a la millora deis ensenyaments
artístics superiors.
Segona . Procediment de verificado, modificació, seguiment i acreditació deis
ensenyaments artístics superiors
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1. En el procediment de verificació, modiflcació, seguiment i acreditació deis
ensenyaments artístics superiors es distingeixen els dos models d'avaluació següents:

a) Per a les propostes d'ensenyaments conduents a títol superior, les parts signants del
conveni acorden 1'aplicació del "Marc per a la verificado, el seguiment, la modificació i
1'acreditació deis tftols oficiáis", establert per AQU Catalunya, amb les especificitats
previstos al Capítol II (Ensenyaments artístics oficiáis conduents a títol superior) del
Decret 85/2014, de 10 de juny.

b) Per a les propostes d'ensenyaments artistics oficiáis de máster, s'aplicará el que
estableix el Capítol III (Ensenyaments artistics oficiáis de máster) del Decret 85/2014, de
10 dejuny, i 1'article 13 i següents del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre. En aquest
cas, les parts acorden també 1'aplicació del Marc per a la verificació, el seguiment, la
modificació i 1'acreditació deis títols oficiáis establert per AQU Catalunya.

2. En 1'exercici de les funcions relatives a la qualitat, avaluació i supervisió deis
ensenyaments artístics superiors esmentats en el punt primer d'aquesta cláusula, i
regulados en el Capítol VI del Decret 85/2014, de 10 de juny, hi ha d'haver una
coordinado estreta entre els órgans competents de les partssignatáries del conveni.
Aquesta coordinació es concreta en la realització de reunions periódiques amb els
responsables que designin les parts, la concreció de plans de millora, 1'impuls de bones
practiques que s'hagin identificat en els processos d'avaluació i seguiment ¡ accions
formatives i de sensibilització de tots els agents i institucions implicades en la impartició,
control i avaluació deis ensenyaments artístics superiors.

Torcera - Compromisos del Departament d'Ensenyament

a) El Departament d'Ensenyament, mitjangant la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Régim Especial, seguirá el procediment previst en
el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i 1'acreditació deis titols oficiáis
establert perAQU Catalunya, amb les especificitats estabtertes en el Decret 85/2014, de
10 de juny, peí que fa a la presentació de les propostes d'ensenyaments artistics
superiors d'acord amb els models establerts en el Marc, així com també facilitará la
interlocució amb els centres d'ensenyament superior que hagin presenta! les propostes
esmentades per tal de realitzar els aclariments que es considerin convenients.

b) El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu col-laborará en aquest procés
aportan! els seus coneixements i experiencia en materia d'avaluació del sistema educatiu.
També nomenará un membre observador qué participará en 1'aplicació del Marc per a la
verificació, el seguiment, la modificado i 1'acreditació deis ensenyaments artistics
supenors.

c) La Inspecció d'Ensenyament participará en 1'aplicació del Marc per a la verificgció, el
seguiment, la modificació i 1'acreditació deis títols oficiáis peí que fa a les actuacions
relatives al seguiment d'aquests ensenyaments.

Quarta - Compromisos de 1'AQU Catalunya

a) L'AQU Catalunya, mitjan?ant la Comissió corresponent, aplicará el procediment
davaluació establert en el Marc per a la verificado, el seguiment, la modificació i
1'acreditació deis títols oficiáis, amb les especificitats establertes en el Decret 85/2014, de
10 de juny. En concret, la Comissió avaluadora que desenvolupará les funcions
establertes a la cláusula primera d'aquest conveni será la Comissió específica d'Arts i
Humanitats de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (o la Comissió de 1'Agéncia que
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tingui assignades les funcions d'avaluació en altres processos d'avaluació, certiflcació i
acreditació). Si escau, incorporará en el procés d'avaluació experts deis ámbits deis
ensenyaments artístics superiors que s'avaluen. L'AQU Catalunya també realitzará
tasques d'assessorament i acompanyament ais órgans del Departament d'Ensenyament.

b) Peí que fa a la col-laboració en qüestions d'assegurament de la qualitat d'educació
superior, 1'AQU Catalunya impulsará 1'organització de jornades de sensibilització en
materia d'assegurament de la qualitat de 1'educació superior, activitats de formació,
intercanvi d'experiéncies, etc.

Cinquena - Finanyament i justificado

Per a 1'any 2015, el Departament d'Ensenyament aportará a I'AQU Catalunya la quantitat
de 43.000,00 euros (exempts d'IVA) a carree de la partida D/226003700/4240/2014 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 1'any 2015 per tal de col-laborar en les
actuacions descrites a la cláusula primera. L'import de cada actuació prevista es concreta
a 1'annex d'aquest conveni.

El pagament de la quantitat esmentada es fará contra factura presentada per AQU
Catalunya abans de l'1 de desembre de 2015 i que será conformada per l'órgan
competent del Departament d'Ensenyament.

Sisena - Comissió de seguiment

Per al seguiment i control de les actuacions previstes en aquest conveni es constituirá
una Comissió de seguiment, formada per un membre nomenat per cadascuna de les
parts signants.

Les funcions d'aquesta comissió serán, entre d'altres, el control i seguiment de les
actuacions de col-laboració establertes en aquest conveni, aixi com el seguiment del
finan?ament

La Comissió de seguiment realitzará la supervisió
col-laborado esmentada.

Setena - Vigencia

seguiment deis costos de la

Aquest conveni será vigent des de 1'endemá de la seva signatura i fins el 31 d'agost de
2021. A partir de l'any 2016 es podrá formalitzar una addenda anual en la qual es
concretaran les actuacions a desenvólupar i 1'aportació económica del Departament
d'Ensenyament, si s'escau.

Vuitena - Publicitat deis informes d'avaluació

Els informes d'avaluació del desenvolupament del Decret 85/2014, de 10 de juny, i altres
activitat d'avaluació, certificado i acreditado serán püblicats al web d'AQU Catalunya.

Novena - Causes de resolució

El presen!conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per dlncompliment deis compromisos establerts en el present conveni comunicat en el
termini mínim de dos mesas.

c) per les causes establertes per la legislado vigent.
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d) unilateralment per comunicado per escrit a 1'altra part signataria, en un termini mlnlm
de dos mesas.

Desena - Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a intentar resoldre per mutu acord les controvérsies que
poguessin plantejar-se sobre la interpretado i execució d'aquest conveni.

Onzena - Resolució del conveni assodat

Ates que el contingut del Conveni de col-laboració, de 19 de juny de 2012, per a la
verifícació, el seguiment, la modificado i 1'acreditació deis ensenyaments artístics
superiors ja queda indos en aquest conveni, les parts acorden resoldre'1 amb efectes de
la data en qué aquest conveni sigui vigent.

En prova de conformitat signen les parts, per duplicat exemplar ia un sol efecte, en el lloc
i data esmentats a l'encap;alament d'aquest document.

La secretaria general del
Departament-(tlEnsenyan?ent

El presiden! de 1'Agéncia per
a la Qualitat del Sisitema
Univ^rsitari dp Catalunya

aria Jesús Mier i Albert Josep Joan Moreso Mateos
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Annex

Avaluado deis ensenyaments artístics superiors

Inclou tots els centres de titularitat pública i de titularitat privada que imparteixen
ensenyaments artístics superiors a Catalunya

Activitat

Verificació

Modificació

Seguiment

Acreditado

Jornades/assessorament

Cost indirecte

Cost total de les activitats

Nota

Cost de verificacjó del pía d'estudis

Cost de modificació del pía d'estudis

Inclou un seguiment anual per títol i
centre, cost anual del seguiment:

Inclou una visita per centre, cost
anual de 1'acreditació:

450 hores del personal AQU. Inclou
1'adaptació i realització de Guies i
Metodologies adaptades ais
Ensenyaments Artístics Superiors.
Cost: 450 hores X 35  /hora= 15.750

Cost mitjá ( )

0,00

2.400,00

6.000,00

18.850,00

0,00

15.750,00

43.000,00
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