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Conven! de col-laboració entre 1'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjangant el Departament d'Ensenyament, i 1'Agénciaper a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya per a 1'assessorament i 1'avaluació del disseny deis
Sistemes de garantía interna de la qualitat deis ensenyaments artístics superiors
(Programa AUDIT-EAS)

Barcelona, 21 de gener de 2014

D'una part, el senyor Melcior Arcarons i Rúa, director general de Formació professional
Inicial i Ensenyaments de Régim Especial, nomenat peí Decret 273/201 1, de 22 de febrer,
(DOGC núm.5825, de 24 de febrer de 2011), i actuant en 1'exercici de les facultats
delegados per la Résolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de
competéncies de la persona titular de Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930,
de28dejuliol),

i de 1'altra, el Dr. Josep Joan Moreso Mateos, Excm. President de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, nomenat per 1'Acord GOV/87/2013, de 18
de juny, (DOGO 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 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

EXPOSEN

Primer

Que els ensenyaments artístics superiors formen part de 1'Espai Europeu d'Educació
Superior, fet que ha comportat un canvi en 1'estructura deis ensenyaments com també en
la metodologia docent emprada, que es centra en el procés d'aprenentatge de cada
alumne el qual adquireix competéncies en un context que s'estén al llarg de la vida. Per
assolir aquests objectius, s'han incorporat nous elements ais plans d'estudis com una
majar autonomia en el disseny deis plans d'estudis combinada amb un sistema de
garantia interna de la qualitat de 1'ensenyament.

Que, en aquest sentit, 1'article 19 del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, peí qual
s'estableix 1'ordenació deis ensenyaments artístics reguláis per la Llei orgánica 2/2006,
de 3 de maig, d'educació, regula la qualitat i 1'avaluació d'aquests ensenyaments.

Segon

Que 1'article 140.1 de la Llei 1/2003, d'Universitats de Catalunya (en endavant LUC)
estableix que 1'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en
endavant, AQU Catalunya) té com a objectiu 1'avaluació, 1'acreditació i la certificació de la
qualitat en 1'ámbit de les universitats i deis centres d'ensenyament superior de Catalunya;
1'acreditació deis ensenyaments en el marc de 1'Espai Europeu d'Educació Superior; la
promoció de 1'avaluació i de la comparació de .criteris de qualitat en el marc europeu i
internacional; i 1'assessorament de 1'Administració educativa, les universitats i altres
institucions en 1'ámbit propi de les seves funcions.



Que aquestos funcions son 1'activitat propia d'AQU Catalunya.

Tercer

Que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya varen signar, el día 19 de juny de 2012, un
conveni de col-laboració per a la verificació, seguiment, la modificado i 1'acreditació deis
ensenyaments artístics superiors. En aquest conveni es concreten els mecanismes de
col-laboració entre el Departament d'Ensenyament i AQU Catalunya per dur a terme les
actuacions esmentades.

Quart

Que, de conformitat amb el compromfs de transparencia que s'exigeix a les institucions
universitáries i centres d'ensenyament superior en el marc de 1'Espai Europeu d'Educació
Superior, aquests han de disposar de polítiques i sistemes de garantía interna de la
qualitat formalment establerts i públicament disponibles.

Que, des de 1'any 2007, AQU Catalunya ha desenvolupat el Programa de Reconeixement
de Sistemes de Garantía Interna de la Qualitat de 1'Educació Superior (Programa AUDIT),
amb 1'objectiu d'orientar i avaluar el seu disseny i, posteriorment, certificar els sistemes
implementats d'acord amb els requisits i directrius préviament establerts en el programa.
En el cas deis ensenyaments artístics superiors es concreta en el Programa AUDIT-EAS.

Per aquest motiu, es convenient també que els centres que imparteixen ensenyaments
artístics superiors comptin amb els requeriments deis Sistemes de Garantía Interna de la
Qualitat (en endavant, SGIQ).

Cinqué

Que rfacord 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 les administracions publiques
de Catalunya, aquestes, 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 decideixen signar un
conveni de col-laboració amb el contingut i en els termes i condicions que consten en les
següents

CLAUSULES

Primera - Objecte

L'objecte d'aquest es establir els termes de la col-laboració entre el Departament
d'Ensenyament i AQU Catalunya, en relació amb 1'assessorament i 1'avaluació del
disseny deis SGIQ deis ensenyaments artístics superiors a Catalunya mitjangant
1'aplicació del programa AUDIT-EAS.

Les actuacions objecte d'aquest conveni es desenvoluparan d'acord amb la Guia
tfavaluació del disseny del Sistema de Garantía Interna de la Qualitat deis Ensenyaments
Artístics Superiors, elaborada per 1'AQU i consensuada amb el Departament
d'Ensenyament.



Segon - Disseny del Sistema de Garantía Interna de la Qualitat

Cada centre que imparteixi ensenyaments artístics superiors ha de dissenyar i presentar
un SGIQ especffic del centre. Aquest disseny será avaluat per una comissió nomenada
per AQU Catalunya.

Així mateix, 1'Agéncia podrá realitzar les accions de seguiment del procés
d implementació per assegurar que aquest procés compleixi amb els requisits necessaris
per poder certificar el SGIQ en elfutur.

Lequip técnic d'AQU Catalunya, amb carácter previ a aquest disseny, assessorará al
Departament d'Ensenyament i ais centres sobre 1'elaboració del disseny del SGIQ.

Tercera - Compromisos

Per al bon funcionament del Programa AUDIT-EAS, el Departament d'Ensenyament i els
centres es comprometen a:

. Seguir totes les fases que conformen el procés d'avaluació del SGIQ en el marc
del Programa AUDIT-EAS, d'acord amb el que estableix la Guia d'avaluació del
disseny del Sistema de garantía interna de la qualitat deis ensenyaments artístics
supenors.

. Responsabilitzar-se de la realització directa de les tasques que li pertoquen
segons el que disposa la Guia esmentada.

AQU Catalunya, per al bon desenvolupament del Programa AUDIT-EAS, es compromet
a:

. Assessorar al Departament i ais centres responsables d'aquests ensenyaments
sobre 1'elaboració deis SGIQ.

. Facilitar al Departament i ais centres participants la Guia d'avaluació, les eines i
altres documents de suport relatius al Programa AUDIT-EAS.

. Nomenar les tres comissions d'avaluació necessáries per avaluar els centres que
imparteixen els ensenyaments artístics superiors. Les comissions tindran la
composició següent: dos membres académics, un deis quals será el presiden! de
la comissió; un membre professional expert en sistemes de garantía de la qualitat;
un estudiant; i un secretan,que será un representant d'AQU Catalunya.

. Assumir la secretaria de les corñissions i vetllar peí compliment de les següents
tasques de les comissions: formació i acompanyament; assisténcia a reunions de
treball; assisténcia a reunions d'avaluació; treball d'avaluació autónom; redacció
d'informes. Aquestes tasques es desenvoluparan en dues fases (previa i final).
Així mateix, el Departament pot nomenar un membre que formará part d'aquesta
comissió en qualitat d'observador, amb veu i sense vot.

. Trametre el resulta! de 1'avaluació del disseny deis SGIQ al Departament i ais
centres implicats a través deis informes previs i fináis, d'acord amb la; Guia
d'avaluació.



Quarta - Tramesa de la documentació

El Departament d'Ensenyament trametrá la documentado deis centres associada al
Programa AUDIT-EAS a AQU Catalunya d'acord amb el calendan establert en 1'Annex 1.
Aixf mateix, un cop realitzada 1'avaluació del disseny deis SGIQ, les comissions
d'avaluació, a través d'AQU Catalunya, lliuraran els informes d'avaluació al Departament i
ais centres.

Cinquena - Calendari

El desenvolupament d'aquesta col-laboració es realitzará segons els terminis establerts a
1'Annex 1, durant 1'any 2014.

Sisena- Finan^ament i justificació.

Les actuacions objecte d'aquest conveni es duran a terme amb els respectius recursos
ordinaris de cadascuna de les parts.

Per col-laborar en les despeses derivades de la participació deis avaluadors experts
externs, el Departament tfEnsenyament aportará a AQU Catalunya 1'import total de
25.200 euros exempts d'IVA a carree de la partida pressupostária
D/226003700/4210/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de 2012, prorrogat per al
2014.

El pagament es fará contra factura presentada per 1'AQU L'import esmentat es fará
efectiu en dues vegades, en finalitzar cadascuna de les fases previstos:

1.- Al finalitzar la fase previa (mes de maig de 2014): un total de 14.100   (4.700   per
comissió)
2.-Al finalitzar la fase final (mes de desembre de 2014), un total de 11.100   (3.700   per
comissió)

Setena - Comissió de seguiment

El seguiment i control del que s'ha establert en aquest conveni es realitzará per part d'una
comissió de seguiment del conveni formada per un membre nomenat per cadascuna de
les parts signants.

Les funcions tfaquesta comissió serán, entre d'altres, el control i seguiment de les
actuacions de col-laboració establertes en aquest conveni, aixf com el plantejament,
análisi i implantació de les millares que s'acordin en el si d'aquesta comissió.

Vuitena - Vigencia

El present conveni entrará en vigor 1'endemá de la seva signatura i fins a 31 de desembre
de 2014 i podrá prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts
signatáries en el termini de dos mesos abans de la finalització de la seva vigencia.

Novena- Publicitat deis informes

Els informes fináis de 1'avaluació del disseny deis SGIQ es faran públics al web d'AQU
Catalunya. Els informes es podran utilitzar per a 1'establiment d'un marc d'intercanvi de
bones practiques respecte al disseny d'aquests sistemes.

Desena - Causes de Resolució



El present conveni podrá ésser resolt:

a) per mutu acord de les parts.
b) per d'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni comunicat en el
termini mfnim de dos mesos.

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

Onzena - Resolució de conflictes

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

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per
duplicat en el lloc i en la data esmentats a rencap^alament.

El presiden! de 1'Agéncia per a la
Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya

so Mateos

El director general de Formació
Professional Inicial

i Ensenyartíents de Régim
Especial

Melcior Atearohs i Rúa



ANNEX 1. Calendar! de les fases d'assessorament i d'avaluació del disseny del
Sistema de garantia interna de la qualitat deis ensenyaments artistics superiors

Activitat Catendari

Elaborado i redacció del disseny del SGIQ per part
de cada centre

2 mesos:

gener-febrer2014

LIiurament de la documentació deis SGIQ a AQU

Catalunya.
Del 3 al 7 mar? 2014

Avaluació del disseny deis SGIQ per part de les
comissions d'avaluació. Redacció de 1'informe previ

de cada SGIQ.

2 mesos :

mar?-juny 2014

Lliurament de 1'informe previ d'avaluació de cada
SGIQ.

Fináis juny 2014

Inclusió de les modificacions del disseny del SGIQ
per part de cada centre

2 mesos:

juliol- setembre2014

Avaluació del disseny deis SGIQ modificáis per part
de les comissions d'avaluació. Redacció de 1'informe
final per cada SGIQ.

2 mesos:

octubre - novembre 2014

Lliurament 'de 1'informe final d'avaluació de cada
SGIQ.

Desembre2014


