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POSICIONAMENT D’AQU CATALUNYA RESPECTE AL REIAL 
DECRET 43/2015 DE MODIFICACIÓ DEL REIAL DECRET 
1393/2007  

1. Introducció 

El Reial Decret 43/2015 de modificació del Reial Decret 1393/2007 estableix la possibilitat que 

els títols de grau es puguin reorganitzar amb una durada d’entre 180 i 240 ECTS. Aquesta és 

una possibilitat oberta a molts dels actuals títols de grau que s’estan impartint, però no a tots, 

com per exemple els que estan regulats per altres directrius o aporten atribucions professionals. 

El present document estableix nou propostes per les quals AQU Catalunya vetllarà en cas que 

el sistema opti per organitzar titulacions de grau de 180 ECTS. Aquestes propostes, evidentment, 

han de seguir garantint la qualitat acadèmica dels títols del sistema universitari català (SUC), tot 

assegurant l’assoliment de les competències i els coneixements que s’hi inclouen.  

D’aquesta forma, tenint clar que una transformació d’un grau determinat de 240 a 180 ECTS no 

es pot fer sense repensar els resultats formatius i les competències assolides, és possible que 

en molts títols no tingui sentit considerar aquesta possibilitat. 

En qualsevol cas, AQU Catalunya, en la mesura de les seves competències, ha de col·laborar 

per garantir, també, la unitat i consistència del SUC i, en especial, contribuir a la difusió de la 

informació a la societat en general. 

2. Propostes: 

Proposta 1 

AQU Catalunya vetllarà perquè els graus de nova implementació i les modificacions dels actuals 

se centrin en un camp d’estudi general, i els màsters, també de nova implementació i 

modificacions dels actuals, en un de més especialitzat. En aquest sentit: 

 Els graus s’hauran de centrar en la formació en diferents sectors, tot tipus 

d’organitzacions i àmbits amplis d’activitat professional i territori. 

 Els màsters de dos anys poden contenir una formació avançada més global al primer 

curs i una formació molt més específica durant el segon. 

 També es podrien assolir els mateixos coneixements mitjançant dos màsters a cursar de 

forma consecutiva (grau+1+1).  

Proposta 2 

AQU Catalunya vetllarà perquè, de forma general, els graus, aportant una formació generalista, 

donin accés a un ampli nombre de màsters per tal d’especialitzar-se.  
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Proposta 3 

AQU Catalunya vetllarà perquè la durada dels graus i, en especial, dels màsters sigui l’adient al 

nivell de coneixements i competències establerts a l’EQF1 i al MECES2. 

Proposta 4 

AQU Catalunya vetllarà perquè els títols amb pràcticament les mateixes competències i/o 

continguts tinguin una única denominació. En aquest sentit, no caldria justificar a AQU Catalunya 

la conveniència d’utilitzar-la si és igual a la de qualsevol dels títols que eventualment la Comissió 

d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya pugui acordar i publicar. 

Per a la resta de títols, AQU Catalunya proposa acordar amb la Comissió de Programació i 

Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya el mecanisme que asseguri que 

les denominacions dels títols, especialment les de grau, siguin factibles prèviament a la primera 

fase d’avaluació. 

Proposta 5 

AQU Catalunya vetllarà perquè tots els títols amb una idèntica denominació tinguin la mateixa 

durada en crèdits. 

Proposta 6 

Un nou marc no hauria de limitar les oportunitats per obtenir un cert nivell d’especialització 

mitjançant les mencions o “minors”, si bé caldria reforçar la rellevància social dels graus 

generalistes mitjançant, per exemple, la utilització del suplement europeu al títol. 

Proposta 7 

AQU Catalunya vetllarà per tal que hi hagi el reconeixement adequat dels estudiants que 

accedeixin als graus provinents d’estudis previs o amb coneixements adquirits fora del sistema 

universitari. 

Proposta 8 

Un cop definit l’escenari final de la durada de les titulacions de grau al SUC, seria oportú portar 

a terme una implantació gradual d’aquesta nova estructura. Així, inicialment caldria implementar 

de forma pilot estudis de grau nous de tres anys i, de forma continuada i coordinada, modificar 

els actuals graus en els casos en què es consideri convenient.  

                                                      

1 Marc Europeu de Qualificacions per a l’Aprenentatge al Llarg de la Vida 

2 Marc Espanyol per a les Qualificacions de l’Educació Superior  
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Proposta 9 

Serà necessari comunicar clarament a la societat les diferències entre els graus de tres i quatre 

anys. En aquest sentit, AQU Catalunya seguirà treballant en la implantació del portal d’Estudis 

Universitaris de Catalunya (EUC) per a la difusió dels informes d’acreditació dels títols, introduint 

el nivell EQF i MECES, de forma entenedora per a la societat, assolit en cada estudi i les 

competències professionals assolides en cas que n’hi hagi. 


