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0. Dades identificadores
Ensenyaments Artístics Superiors
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Culturals de Catalunya

DADES DE CONTACTE
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Carrer Aiguablava 109-113, 08033 Barcelona
Telèfon: 933546992
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Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns
Culturals, en l‟especialitat corresponent

ANY D’IMPLANTACIÓ DEL TÍTOL

2010

ENLLAÇ WEB

www.escrbcc.cat
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Comissió d‟Avaluació Interna (CAI):
 Comissió de qualitat de l‟ESCRBCC
•Miquel Mirambell Abancó. Director de l‟ESCRBCC
•Eva M. López Lorente. Presidenta de la Comissió de qualitat
•M. Àngels Balliu Badia. Coordinadora pedagògica
•Laia Barcons Camprubí. Estudiant
•Jordi Serentill Ventura. Personal d‟administració i serveis

RESPONSABLES
DE LA REVISIÓ DE L’AUTOINFORME

Comissió de qualitat de l‟ESCRBCC
Claustre de l‟ESCRBCC
Consell escolar de l‟ESCRBCC
Exposició pública
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DE L’APROVACIÓ DE
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Comissió de qualitat de l‟ESCRBCC
Claustre de l‟ESCRBCC
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Per evitar redundàncies lingüístiques, en aquest document es fa ús de la forma masculina o
masculina plural, sense que això impliqui cap discriminació de gènere.
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1. Presentació del centre
L‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
(ESCRBCC) va ser fundada el 25 de novembre de 1991 pel govern de la
Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de l‟evolució del sector de la
conservació i restauració davant dels avanços científics i tecnològics. És un
centre únic a Catalunya i només n‟hi ha cinc més a tot l‟estat espanyol. La
missió que té encomanada és la formació dels futurs conservadorsrestauradors de Catalunya.
El progressiu desenvolupament de les tecnologies i materials, els nous camps
d‟actuació en un patrimoni cultural cada vegada més ampli i heterogeni, i
una sensibilitat social cada vegada més estesa que entén el patrimoni cultural
com a un bé a protegir i conservar i una font de riquesa i coneixement,
reclamen una formació interdisciplinària i de qualitat per als futurs
conservadors-restauradors, en la qual es doni l‟adequat equilibri entre els
coneixements científics, tecnològics i artístics, el desenvolupament de les
capacitats i destreses tècniques, i la capacitat per a l‟anàlisi i diferenciació
dels valors significatius artístics i culturals dels béns que formen el patrimoni
cultural. Tot plegat ha de permetre als titulats de l‟ESCRBCC d‟exercir la
professió de conservador-restaurador amb garanties i actuar responsablement
sobre el ric patrimoni cultural de Catalunya, contribuint de forma decisiva a la
seva preservació, coneixement i difusió.
L‟ESCRBCC va iniciar les seves activitats l‟any 1992 i d‟ençà de la seva creació
sempre ha estat ubicada en el mateix edifici: una antiga escola d‟educació
primària del barri de la Trinitat Nova de Barcelona, que a finals dels anys
vuitanta del segle XX havia estat convertida en una seu de l‟Escola d‟Arts
Aplicades i Oficis Artístics “Llotja” de Barcelona. L‟edifici fou construït el 1957
pels arquitectes Oriol Bohigas i Josep Martorell, els quals varen assajar una
fórmula constructiva que després varen desenvolupar en d‟altres centres
escolars, com per exemple l‟actual Escola d‟Educació Infantil i Primària
Timbaler del Bruc, ubicada també al districte de Nou Barris de Barcelona.
En un principi, l‟ESCRBCC va iniciar les seves activitats compartint espais amb
l‟Escola d‟Arts Aplicades i Oficis Artístics “Llotja” de Barcelona, fins que
finalment va esdevenir un centre on només s‟impartiren ensenyaments
superiors de conservació i restauració de béns culturals. Per tal de poder
adaptar les infraestructures d‟un antic col·legi públic a un centre superior, fou
necessària una reforma i ampliació realitzada entre 1993 i 1998. Finalment, el 9
d‟abril de 1999 el president de la Generalitat de Catalunya va inaugurar
oficialment l‟ESCRBCC.
Estudis
Durant els 25 anys de la seva existència, a l‟ESCRBCC s‟han impartit dues
titulacions. La primera titulació es va extingir definitivament l‟any 2012 i era
equivalent a una diplomatura universitària de tres anys acadèmics. El seu pla

Autoinforme de l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

3

d‟estudis fou aprovat l‟any 1993 i substituït per l‟actual pla d‟estudis a partir del
curs 2010-2011.
L‟actual titulació és de quatre anys acadèmics i equival a un grau universitari.
Està adaptada a l‟Espai Europeu d‟Educació Superior (EEES), consta de 240
crèdits ECTS i està estructurada en dos anys comuns i dos anys
d‟especialització. Les quatre especialitats que s‟imparteixen són: Conservació i
restauració de béns arqueològics, Conservació i restauració de document
gràfic, Conservació i restauració d‟escultura i Conservació i restauració de
pintura. La primera promoció es va graduar el juny de 2014.
Un cop la nova titulació va comptar amb una promoció de graduats, durant el
curs 2014-15 es va celebrar la primera edició del curs d‟adaptació dels antics
diplomats al nou títol superior. Durant el curs 2016-17 s‟ha celebrat la tercera
edició d‟aquest curs d‟adaptació.
Això no obstant, cal dir que la nova titulació preveia sis especialitats i que des
del curs 2010-2011 continuen encara pendents d‟implantar dues d‟elles,
concretament les especialitats de Conservació i Restauració de Mobiliari i
Conservació i Restauració de Tèxtils. La difícil conjuntura econòmica d‟aquests
darrers anys va paralitzar la seva implantació.
Organització
L‟ESCRBCC està gestionada per un equip directiu format per un director, una
cap d‟estudis, una coordinadora pedagògica i una secretària. D‟altra banda
està organitzada acadèmicament en cinc àrees comandades cadascuna
d‟elles per un cap d‟àrea: Àrea de cursos comuns i d‟atenció a l‟alumnat,
Àrea de conservació i restauració, Àrea d‟humanitats, Àrea de plàstica, i
Àrea de ciències i tecnologies. A més, l‟ESCRBCC compta amb sis càrrecs de
coordinació: Coordinador d‟informàtica, Coordinadora de pràctiques,
Coordinadora lingüística, intercultural i de cohesió social, Coordinadora de
prevenció de riscos laborals, Coordinadora del programa de mobilitat i
Coordinadora de qualitat.
Durant el curs 2015-2016 l‟ESCRBCC comptava amb 23 professors (dels quals
dos eren a mitja jornada), 2 subalterns i 1 administrativa. Les especialitats dels
professors eren les següents: Conservació-Restauració (11), Història de l'Art (4),
Arqueologia (1), Volum (2), Dibuix Artístic i Color (2), Fotografia (1), i Biologia,
Física i Química (2). Durant el curs 2016-2017 la plantilla docent s‟ha
incrementat amb un professor més de Conservació-Restauració, essent
actualment de 24 professors (dels quals quatre són a mitja jornada).
Estudiants
Durant el curs 2015-2016, l‟ESCRBCC comptava amb 165 estudiants, distribuïts
de la següent manera: 35 (1r curs comú), 46 (2n curs comú), 23 (3r curs), 46 (4t
curs) i 15 (curs d‟adaptació). Cal recordar que la legislació vigent estableix per
a aquests estudis una ràtio de 10 estudiants per a les classes pràctiques
d‟especialitat, la qual cosa suposa 40 alumnes per curs.
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Són unes dades molt semblants a les del curs 2014-2015, quan l‟ESCRBCC
comptava amb 167 estudiants: 38 (1r curs comú), 33 (2n curs comú), 37 (3r
curs), 39 (4t curs) i 20 (curs d‟adaptació).
En canvi, en el curs 2016-2017, l‟ESCRBCC té 149 estudiants: 34 (1r curs comú),
37 (2n curs comú), 37 (3r curs), 36 (4t curs) i 5 (curs d‟adaptació). La lleugera
minva d‟estudiants en el curs d‟adaptació es deu al fet que el panorama
educatiu superior està en profunda transformació, ja que alguns títols
universitaris s‟estan convertint de quatre a tres anys.

1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Curs d’adaptació
Total estudiants

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Curs 2016-17

38
33
37
39
20
167

35
46
23
46
15
165

34
37
37
36
5
149

Finalment, cal dir que al llarg dels 25 anys d‟existència de l‟ESCRBCC, s‟han
graduat 695 estudiants de l‟antiga titulació (fins a l‟any 2012) i 97 estudiants de
l‟actual titulació (fins a 2016). Un estudi elaborat entre 1993 i 2005, quan
s‟impartia l‟antiga titulació, demostra que un 85,75% dels graduats de
l‟ESCRBCC eren dones, essent l‟especialitat de conservació i restauració de
pintura la més sol·licitada per les estudiants de sexe femení (94,06%), mentre
que els homes s‟inclinen més per la conservació i restauració d‟escultura
(21,19%).
Pel que fa a la procedència dels estudiants, podem concloure que entorn
d‟un 76% dels nostres estudiants són catalans o residents a Catalunya des de fa
anys, en front d‟un 20% aproximadament que prové de la resta de l‟estat
espanyol. El 4% restant prové bàsicament d‟altres països de la Unió Europea i
d‟Amèrica Llatina. Un cop graduats, un 74% exerceix la seva activitat laboral a
Catalunya, mentre que un 20% ho fa a la resta de l‟estat espanyol i un 6% a
d‟altres països de la Unió Europea (evidència E1.01).
Equipaments
En compliment del Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s‟estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments
artístics regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d‟Educació (BOE,
núm. 86, 9.04.2010), l'ESCRBCC disposa de les aules i equipaments que es
relacionen a continuació:
ÀREA DE PLÀSTICA
• 5 tallers amb capacitat de 10-12 alumnes.
• 1 aula de dibuix artístic amb capacitat per a 20-22 alumnes.
• 1 aula de projectes i de dibuix lineal amb capacitat per a 20-22 alumnes.
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ÀREA DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ
• 2 laboratoris per al primer curs comú i per al segon curs comú amb capacitat
per a 20-22 alumnes.
• 8 laboratoris (2 per a cada especialitat), amb capacitat de 10-12 alumnes cadascun.
• Espai d‟anòxia de 20 m2.
ÀREA D'HUMANITATS
• 3 aules d‟assignatures teòriques amb capacitat per a 20-22 alumnes.
• 1 aula d‟assignatures teòriques amb capacitat per a 15 alumnes.
ÀREA DE CIÈNCIES I TECNOLOGIES
• 2 laboratoris amb capacitat per a 20-22 alumnes.
• 1 aula de fotografia i laboratori fotogràfic amb capacitat de 10-12 alumnes.
• 1 aula d'informàtica amb capacitat per a 20-22 alumnes.
ALTRES
• Biblioteca especialitzada amb capacitat per a 40 lectors, servei de préstec
informatitzat, i un fons que augmenta anualment i que compta amb més de
6000 llibres, 3500 revistes i 400 enregistraments audiovisuals. El catàleg és
consultable on-line (evidència E1.02).
• Espai d‟ús polivalent per a exposicions i activitats artístiques de 70 m2.
• Sala d'actes amb capacitat per a 160 persones.
• Espai d‟emmagatzematge de productes de 20 m2.
• Espai d‟emmagatzematge de 40 m2.
• Bar amb capacitat per a 50 persones.
D‟altra banda, no hi ha cap barrera arquitectònica que impedeixi l'accés a
l‟ESCRBCC a les persones amb discapacitat. L'accés a les aules, tallers i
laboratoris està garantit amb tres ascensors i rampes. L'amplada de les portes a
totes les aules i tallers és de 80 cm, amb obertura interior i panys de maneta.
L'escola compta amb un lavabo adaptat, ubicat a la planta baixa, amb dues
barres, una és fixa i l'altra abatible, i diàmetre lliure de gir interior de 1,20 m. Els
itineraris de l'escola compten amb un amplada de +1,50 m, i la zona
d‟exposicions ubicades als vestíbuls i passadissos permeten fer una
aproximació frontal a l'objecte. El sòl exterior és homogeni i antilliscant.
Alguns aspectes de l’aprenentatge
Des d‟un bon començament, l‟equip directiu i docent de l‟ESCRBCC va tenir
clar que una bona formació en el sector de la conservació i restauració de
béns culturals no es podia dur a terme sense dos elements bàsics: la
restauració d‟obra real (és a dir, procedent de museus, col·leccions, arxius,
biblioteques, etc.) a les aules de l‟ESCRBCC, així com la realització de
pràctiques externes en institucions i empreses del sector.
Aquesta convicció ha fet que al llarg d‟aquests 25 anys a les dependències de
l‟ESCRBCC s‟hagin restaurat objectes pertanyents a institucions d‟arreu del
país. Aquest fet ha estat decisiu per a la bona formació dels nostres estudiants,
però de retruc ha permès contribuir a la salvaguarda del patrimoni de
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Catalunya, per la qual cosa l‟ESCRBCC desenvolupa una tasca social i cultural
destacable.
Un altre pilar en la formació dels nostres estudiants han estat les pràctiques
externes en institucions i empreses del sector. Com que l‟antic pla d‟estudis de
l‟ESCRBCC no preveia la inclusió de pràctiques externes en el currículum,
gràcies a la complicitat amb el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, ens vàrem poder acollir al Programa Escola Treball que va
possibilitar que els nostres estudiants fessin pràctiques voluntàries
extracurriculars. L‟èxit de l‟aposta va permetre que en el nou títol superior de
conservació i restauració de béns culturals que imparteix l‟ESCRBCC des del
curs 2010-2011, s‟hagin inclòs pràctiques externes obligatòries al quart curs, a
més de pràctiques complementàries optatives (evidència E1.03).
Així, doncs, i pel que fa al nou títol superior, es van començar a fer pràctiques a
partir del curs 2013-2014. La mitjana de pràctiques obligatòries se situa en 30 i
en 26,65 pel que fa a les pràctiques optatives, destacant el nombre de
pràctiques optatives a 3r curs que és del 18,66.

Pràctiques obligatòries
Pràctiques optatives
Pràctiques optatives 3r
Pràctiques optatives 4t
Pràctiques optatives
Curs Adaptació

Curs
2013-2014

Curs
2014-2015

Curs 20152016

Mitjana

29
26
19
7

27
30
23
7

34
24
14
8

30
26,65
18,66
7,33

0

0

2

0,66

Internacionalització
D‟altra banda, amb la implantació del nou títol va començar la
internacionalització d‟estudiants i professors de l‟ESCRBCC, especialment
gràcies al programa de mobilitat Erasmus+. Durant el curs 2015-2016 (de juny
de 2015 a juny de 2016) s‟han tramitat 13 mobilitats, una xifra semblant a la del
curs 2016-2017 (de juny de 2016 a juny de 2017). Pel que fa al percentatge
d‟alumnes de l‟ESCRBCC que participen en el programa Erasmus+ és del 5,45%
al curs 2015-16 i del 6% al curs 2016-17.

Estades d’estudis d’estudiants de l’ESCRBCC
Estades d’estudis d’estudiants a l’ESCRBCC
Estades de pràctiques d’estudiants de l’ESCRBCC
Percentatge d’estudiants de l’ESCRBCC que fan
estades
Estades de formació de professors de l’ESCRBCC
Estades de docència de professors de l’ESCRBCC
Total estades

Curs
2015-16

Curs
2016-17

Mitjana

4
3
5

2
1
7

3
2
6

5,45%

6%

5,72%

1
0
13

2
2
14

1,5
1
13,5
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Qualitat i reptes de futur a l’EEES
A partir de 2012 i per encàrrec del departament d‟Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, AQU Catalunya és l‟òrgan responsable de la
verificació, seguiment, modificació i acreditació dels ensenyaments artístics
superiors. A partir d‟aleshores l‟ESCRBCC redactà una memòria de verificació
del títol superior de conservació i restauració de béns culturals, que fou
verificat per AQU Catalunya, de manera que el 3 de juliol de 2013 l‟ESCRBCC
va rebre l‟informe final d‟avaluació favorable.
Una altra fita rellevant del procés de millora de la qualitat, fou l‟adopció d‟un
Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ESCRBCC) que fou lliurat el
març de 2014 al departament d‟Ensenyament per tal que fos avaluat.
L‟informe final d‟avaluació del disseny del SGIQ_ESCRBCC fou emès per AQU
Catalunya el 2 de març de 2015 (evidència E1.04), i el certificat AUDIT fou
lliurat a l‟ESCRBCC el 30 de març de 2015 en un acte presidit per l‟Hble. Sra.
Meritxell Ruiz Isern, Consellera d‟Ensenyament, i pel Sr. Josep Joan Moreso
Mateos, president d‟AQU Catalunya (evidència E1.05).
D‟altra banda, i pel que fa a la convergència amb els estàndards de formació
europeus, cal dir que hi ha dues associacions europees de referència que
promouen la regulació de l‟exercici de la professió i la formació dels
conservadors-restauradors a Europa: E.C.C.O (European Confederation of
Conservator-Restorers' Organisations) (evidència E1.06), i ENCoRE (European
Network for Conservation-Restoration Education). Aquestes dues associacions
recomanen que en tots els països de l‟EEES no es pugui exercir la professió, si no
es té una formació de cinc anys (grau i màster) (evidència E1.07).
D‟acord amb aquesta recomanació, d‟una banda, el setembre de 2016
l‟ESCRBCC ha presentat una memòria de verificació de màster en conservació
i restauració de patrimoni fotogràfic (60 crèdits ECTS) que actualment està en
procés de verificació per part d‟AQU Catalunya i, d‟altra banda, ha sol·licitat
el seu ingrés a ENCoRE. Així, el 16 de desembre de 2016 dos membres de la
Junta d‟ENCoRE van visitar l‟ESCRBCC per tal d‟avaluar el seu ingrés a
l‟esmentada associació (evidència E1.08).
Actualment, l‟ESCRBCC està afrontant un procés d‟acreditació per al títol
superior de conservació i restauració de béns culturals, l‟Autoinforme del qual
es presenta en aquest document, amb l‟objectiu de garantir als nostres
graduats una formació de qualitat i una titulació que els permeti exercir la
noble tasca de conservar i restaurar el patrimoni del nostre país amb la
màxima responsabilitat i garanties.
Finalment, l‟ESCRBCC vol agrair a totes les persones que han fet possible la
creació i desenvolupament de l‟ESCRBCC durant aquests 25 anys. Tanmateix,
aquest Autoinforme i la consegüent visita a l‟ESCRBCC per part d‟un Comitè
d‟Avaluació Extern nomenat per AQU Catalunya suposa una fita
transcendental per a aquests ensenyaments, ja que es tracta del primer centre
superior d‟ensenyaments artístics de tot l‟estat espanyol que afronta un procés
d‟acreditació d‟un títol superior d‟ensenyaments artístics.
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2. Procés d’elaboració de l’Autoinforme
En aquest apartat es descriu el procés que s‟ha dut a terme en l‟elaboració de
l‟Autoinforme (AI), des de l‟etapa de definició de la metodologia a seguir,
passant per la redacció i revisió, fins a la fase d‟exposició pública, finalitzant
amb la recollida de les propostes de millora.
Cal destacar que des de l‟inici hi ha hagut una clara voluntat, per al
desenvolupament d‟aquest projecte, de tenir en compte al màxim nombre de
grups d‟interès de l‟escola, en la creença que l‟escola és un espai de sinèrgies i
que només treballant de manera col·laborat iva es pot aspirar a crear un espai
acollidor, viu i eficaç.
D‟aquesta manera, el present AI s‟ha aconseguit realitzar gràcies al treball en
xarxa dels diversos col·lectius que constitueixen l‟ESCRBCC i que han estat
involucrats en la seva realització: el Consell escolar, la Comissió de qualitat, les
diferents àrees que composen el Claustre de professors, els alumnes i
exalumnes, el PAS i els ocupadors.
Constitució del Comitè d’Avaluació Interna (CAI)
Després de la reunió entre els tècnics de l‟AQU i la Comissió de qualitat de
l‟escola el 18/01/2017 comença una etapa de definició de tot el procés que
comporta la realització de l‟AI, on es planteja quins membres han de constituir
el CAI. A la reunió del Consell escolar del 31/01/2017 es proposa i s‟aprova que
siguin els mateixos membres que composen la Comissió de qualitat. El CAI
queda constituït de la següent manera (evidència E2.01):
• Director del centre: Miquel Mirambell Abancó.
• Coordinadora de qualitat: Eva M. López Lorente.
• Coordinadora pedagògica: M. Àngels Balliu Badia.
• Representant del PAS: Jordi Serentill Ventura.
• Representat de l‟alumnat: Laia Barcons Camprubí.
Sistemàtica de recollida d’informació
Aquest AI és el recull de les dades i de la seva anàlisi, tant del centre, com de
la titulació que imparteix, respecte el darrer curs acadèmic 2015-16 i, sobre tot,
dels 6 cursos que fa que imparteix la nova titulació. Comprèn dades
quantitatives i qualitatives, indicadors, i resultats de tota l‟activitat del centre i
del pla formatiu.
A més a més, el procés de realització de l‟Ai té l‟objectiu de conduir al centre
a la reflexió i a l‟acció responsable que se‟n desprèn, per desenvolupar un
camí cap a la millora contínua dels ensenyaments que imparteix l‟ESCRBCC.
Elaboració de l’Autoinforme
Es determina constituir un equip d‟entre els membres del CAI encarregat de
redactar l‟AI, donat que el termini del que es disposa és bastant ajustat.
Finalment es decideix que l‟equip redactor sigui el Director, la Coordinadora
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de qualitat i la Coordinadora pedagògica que en reunions setmanals
actualitzen l‟elaboració de l‟AI (evidència E2.02) i fixen el calendari de reunions
amb la resta de col·lectius involucrats (evidència E2.03).
També es distribueix la realització dels diversos apartats de l‟AI. Cada membre
de l‟equip redactor es fa responsable dels apartats i estàndards que els hi són
més propers per les funcions que ocupen en el centre. L‟AI queda distribuït de
la següent manera:
Director del centre, Miquel Mirambell i Abancó: Apartat 1: Presentació del
centre; Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu;
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius.
Coordinadora pedagògica, M. Àngels Balliu Badia: Apartat 0: Dades
identificatives bàsiques; Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu;
Estàndard 2: Pertinència de la informació pública.
Coordinadora de Qualitat, Eva M. López Lorente: Apartat 2: Procés
d‟elaboració de l‟; Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la
qualitat; Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l‟aprenentatge.
Així mateix cadascú realitza les propostes de millora i la taula d‟evidències que
està relacionada amb la part de l‟AI que ha treballat.
D‟altra banda, perquè el resultat sigui unitari, l‟AI es treballa conjuntament en
les sessions setmanals de l‟equip redactor.
La Coordinadora de qualitat és l‟encarregada d'aixecar acta de totes les
reunions del CAI.
Exposició pública
Fruit del plantejament col·lectiu de la realització d‟aquest AI, s‟han realitzat
reunions amb els diferents col·lectius del centre, com el Consell Escolar i el
Claustre de professors, on s‟ha informat del procés d‟acreditació de la titulació
i de l‟AI per permetre la seva exposició, valoració i recollida de les propostes
de millora d‟aquests grups d‟interès (evidència E2.04).
El procés es dóna per acabat una vegada ha finalitzat el període d‟audiència
oberta. En aquest període han rebut l‟AI tots els membres de la comunitat
educativa: alumnes, professors, membres del PAS, del Consell escolar i la
Inspecció, també exalumnes i ocupadors, per a què tots ells puguin fer la seva
aportació i sigui un document de tots.
Validació final i remissió a l’AQU
S‟han recollit totes les esmenes pertinents i s‟ha realitzat la darrera versió de l‟AI,
degudament validada per l‟òrgan institucional, i finalment ha estat lliurat a
l‟AQU Catalunya.
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació
3.1. Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Per tal de garantir la qualitat del programa formatiu que imparteix l‟ESCRBCC,
es fa un seguiment de millora contínua, sempre segons els procediments
definits al Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ESCRBCC) segons les
bases del programa AUDIT-EAS establert pel Departament d‟Ensenyament i
AQU Catalunya (evidència E3.1.01).
Òbviament, l‟avaluació continuada del programa formatiu fa que sempre es
detectin aspectes que es poden millorar. És per això que té especial
importància l‟apartat dels plans de millora amb responsables concrets i curs
que es preveu introduir el canvi o la proposta, sempre en benefici de la
qualitat del programa formatiu.
3.1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de
la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES.
El perfil de competències de la titulació queda satisfet amb la verificació de la
titulació d‟acord amb els informes emesos per AQU Catalunya i pel
Departament d‟Ensenyament (evidència E3.1.1.01).
En finalitzar els estudis, els titulats obtenen el Títol Superior de Conservació i
Restauració de Béns Culturals, que queda inclòs al nivell 2 del Marc Espanyol
de Qualificacions per a l‟Educació Superior i és equivalent al títol universitari de
Grau. Així queda recollit al Reial Decret 1614/2009, de 26 d‟octubre, pel qual
s‟estableix l‟ordenació dels ensenyaments artístics superiors (evidència
E3.1.1.02), i al Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el RD
1614/2009 (evidència E3.1.1.03); així com al Reial Decret 96/2014, de 14 de
febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel
qual s‟estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l‟Educació Superior
(MECES) (evidència E3.1.1.04), i el 1393/2007, de 29 d‟octubre, pel qual
s‟estableix l‟ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (evidència
E3.1.1.05).
El perfil de competències de la titulació establert a la Memòria de Verificació
de la Titulació (MVT) una vegada desplegat totalment el pla formatiu, s‟ha
demostrat coherent amb els objectius de la titulació) (evidència E3.1.1.06).
A la MVT s‟estableixen les competències generals i transversals, a més a més,
l‟estructura del pla d‟estudis en especialitats, fa que també s‟hagin establert
competències específiques, així com el perfil professional per a cada
especialitat (evidència E3.1.1.07).
A les taules que es mostren al punt 5.1.3. Justificació de l’estructura dels estudis
en funció de la relació competències/matèries i distribució de
matèries/semestre de la MVT, es representen les competències que s‟integren
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a cada matèria i s‟evidencia que no hi ha reiteracions i que dibuixen un perfil
curricular progressiu i adequat al nivell formatiu de cada fase (evidència
E3.1.1.08).
Tanmateix, les competències estan actualitzades segons els requisits de la
disciplina de la conservació i restauració tal i com estableixen els organismes
internacionals ENCoRE a The European Qualifications Framework: a new tool to
translate qualifications (evidència E3.1.1.09), i E.C.C.O. a Professional Guidelines
(I) (II) i (III) (evidència E3.1.1.10).
Per tot això, el perfil de competències de la titulació es mostra consistent i és
coherent amb el nivell 2 del MECES amb la qualificació de Títol Superior dels
Ensenyaments Artístics Superiors (evidència E3.1.1.04).
3.1.2. El pla d‟estudis i l‟estructura del currículum són coherents amb el perfil de
competències i amb els objectius de la titulació.
El pla d'estudis del TS en Conservació i Restauració de Béns Culturals, la seva
estructura i l'organització del currículum son coherents i s‟ajusten als objectius
de la titulació i al perfil de les competències que es descriuen a la MVT
(evidència E3.1.2.01).
El Reial Decret 635/ 2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic
dels ensenyaments del títol superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals (evidència E3.1.2.02) detalla les competències que els titulats han
d‟haver assolit en finalitzar els estudis de Conservació i Restauració de Béns
Culturals: 20 competències generals, 17 competències transversals i 10
competències específiques per a cada especialitat. El mateix reial decret
indica el perfil professional dels titulats: un tècnic especialment capacitat per a
la conservació i restauració de béns culturals i dels seus materials constitutius,
així com de la determinació dels criteris i estratègies d‟intervenció, amb els
coneixements, habilitats i destreses necessàries per definir, decidir i realitzar
tractaments sobre els béns culturals, garantint la seva integritat i permanència.
Tot plegat es concreta en un pla d‟estudis articulat en dos cursos comuns i dos
cursos d‟especialitat, tal i com consta a la resolució ENS/1550/2014, de 23 de
juny, per la qual s‟aprova el pla d‟estudis conduent al títol superior dels
ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
de l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya (evidència E3.1.2.03).
Cal remarcar que, a l‟hora d‟elaborar el pla d‟estudis del nou títol superior, es
va aplicar un model de consulta intern el més ampli i integrador possible,
contrastat amb diversos referents externs (nacionals i internacionals), i sumant
l‟experiència dels 18 cursos impartits del títol extingit (evidència E3.1.2.04).
El SGIQ_ESCRBCC en el procediment 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i
implantació dels plans d’estudi (evidència E3.1.2.05), defineix com s‟ha
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establert el Pla d‟estudis en diferents seqüències, des de l‟establiment dels
continguts normatius del pla d‟estudis del TS de Conservació i Restauració de
Béns Culturals fins a l‟aprovació, verificació i publicació del mateix. Tot aquest
desenvolupament es troba emmarcat en un context normatiu que, a través de
les diferents lleis i decrets (esmentats als marc normatiu extern i intern d‟aquest
procediment), ha possibilitat que l‟ESCRBCC desenvolupi el pla d‟estudis dels
Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals que
s‟aplica actualment a Catalunya.
El Cap d‟estudis és el responsable de vetllar pel procediment del disseny del
pla d‟estudis, en tant que és qui organitza i fa la seqüència temporal per
desenvolupar el procediment. Ha coordinat la comissió que ha elaborat el pla
d‟estudis. També és el responsable del redactat d‟aquells documents que fan
referència al pla d‟estudis o que en alguns apartats del document es fa
esment del currículum. Així mateix és qui gestiona el pla d‟estudis, en tant que
resol totes les qüestions referides als crèdits que cursa l‟estudiant tal i com
s‟exposa en el procediment 12_D3_PC1_p3 Procediments de reconeixement,
transferència i validació de crèdits (evidència E3.1.2.06).
El Coordinador pedagògic és el responsable de la Coordinació de les àrees,
de coordinar l'elaboració i actualització anual dels plans docents i
programacions didàctiques, així com d‟impulsar la revisió i millora dels
mateixos. Supervisa les propostes de revisió i millora del pla d‟estudis
elaborades per cada àrea, suggereix les propostes de revisió que creu
oportunes, traslladant-les després al Cap d‟estudis, i és el responsable dels
Informes de seguiment de la titulació.
Els Caps d‟àrea lideren la revisió del pla d‟estudis, recullen les diferents
propostes que elaboren els professors i les traslladen a Coordinació
pedagògica. Igualment són part fonamental en la revisió i millora del pla
d‟estudis, perquè és en les reunions que convoquen mensualment amb el
professorat de la seva àrea, on es debat aquesta qüestió.
El professorat agrupat en l‟àrea corresponent és qui revisa periòdicament els
diferents continguts del pla d‟estudis. Tanmateix és part directament
relacionada amb la revisió i millora del pla d‟estudis, perquè és qui porta a
terme el currículum i les assignatures que el configuren. Per això, la seva opinió i
criteri és cabdal a l‟hora de fer-ne canvis per a la millora.
El camí desenvolupat comporta un profund treball de l‟equip docent, liderat
per la direcció del centre, que té en compte la justificació de la implantació
del títol i les especialitats així com els referents europeus d‟Educació Superior
en l‟àmbit de la Conservació i Restauració de Béns Culturals, per tal de
dissenyar una titulació que s‟inclou en els estàndards i directrius de la qualitat
de l‟EEES i que permet implantar la titulació a l‟ESCRBCC el curs 2010-2011.
El TS s‟estructura en 4 cursos, dos cursos comuns i dos d‟especialitat, i el pla
d‟estudis distribueix els 240 crèdits en cinc tipus de matèria: Formació bàsica,
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Obligatòria, Optativa, Pràctiques externes i Treball final. Alhora, les matèries
s‟organitzen en una o vàries assignatures.
La titulació està ben planificada quant al plantejament general, i l‟estructura
garanteix l‟equilibri entre els aprenentatges teòrics i humanístics per una
banda, i per l‟altra, l‟adquisició d‟habilitats pràctiques. La distribució de
matèries en assignatures, i l‟estructura de l‟escola en cinc àrees, permet que
l‟organització del pla d‟estudis sigui clara i fa que el seu seguiment mitjançant
el propi professor, el Cap d‟àrea i la Coordinació pedagògica sigui més fàcil.
Durant el procés d‟implantació de la titulació no hi ha hagut modificacions
respecte del pla d‟estudis ni de la seva estructura per tal d‟evitar
improvisacions o canvis poc meditats. Durant el curs 2016-2017 i després de 4
cursos d‟impartició complerts, s‟ha debatut el pla d‟estudis a les àrees, i s‟han
proposat alguns canvis no estructurals per tal d‟ajustar l‟estructura del
currículum a les recomanacions d‟AQU Catalunya de no impartir assignatures
de menys de 3 crèdits ECTS (evidència E3.1.2.07).
L‟accés públic a la informació sobre el currículum del pla formatiu per a tots els
grups d‟interès és a la pàgina web de l‟escola, a la pestanya Estudis, i al
submenú Pla d’estudis, on es pot consultar el Pla d‟estudis complert de la
titulació, les assignatures dels cursos comuns, de les especialitats, els objectius
de les Pràctiques externes i del Treball final, amb enllaç a la normativa
específica d‟aquestes dues matèries a causa de la seva especificitat
(evidència E3.1.2.08).
Cada curs es revisen i s‟actualitzen els plans docents, i es publiquen a la
pàgina web dins la pestanya Estudis, al submenú Guia docent, amb tota la
informació per a l‟alumne sobre l‟estructura i l‟organització de les assignatures.
Els Plans docents es lliuren anualment en format digital i per registre al Servei
d‟Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial del Departament
d‟Ensenyament (evidència E3.1.2.09).
Tant en els plans docents com en el pla d‟estudis publicats al Web, hi consta el
professor que imparteix cada assignatura. A més a més, des d‟aquest últim, es
pot consultar el currículum del docent, complint amb la recomanació fet per
AQU Catalunya a l‟últim informe de l‟IST 2014-2015 (evidència E3.1.2.10).
La revisió del pla formatiu que es realitza anualment durant l‟elaboració de l‟IST
és una eina molt útil que ajuda a detectar punts febles i a establir propostes de
millora. En la dimensió 3: Grau de compliment del títol, els diferents paràmetres
que s‟analitzen i es valoren cada curs, permeten afirmar que el pla d'estudis, la
seva estructura i l'organització del currículum són coherents i s‟ajusten als
objectius de la titulació i al perfil de les competències.
Tanmateix, a la pàgina web de l‟ESCRBCC, a l‟apartat de Qualitat, es poden
consultar tots els documents relatius al procés de verificació de la titulació,
amb la MVT, el SGIQ_ESCRBCC, així com els IST dels cursos 2012-13, 2013-2014,
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2014-2015, i els resultats dels informes d‟avaluació de l‟AQU (evidència
E3.1.2.11).
3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d‟ingrés adequat per a la titulació i
el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.
La majoria d‟estudiants matriculats presenten un perfil d‟accés que s‟ajusta
amb l‟establert per a la titulació i el nombre d‟estudiants matriculats és
coherent amb el nombre de places ofertes.
El perfil d‟ingrés dels alumnes que accedeixen a la titulació està descrit al
procediment 3_D1_PC_p1 Perfil d’ingrés dels estudiants i mecanismes
d’informació previs a l’admissió (evidència E3.1.3.01) i es publica a la pàgina
web de l‟escola dins la pestanya Futurs alumnes, al submenú Perfil d’ingrés.
No s‟exigeix cap formació prèvia específica per a l‟ingrés al TS de Conservació
i Restauració de Béns Culturals, tot i que el perfil de l‟estudiant interessat a
realitzar les proves d‟accés a aquests ensenyaments ha de contemplar certes
competències que no es refereixen només a coneixements, sinó també a
habilitats i capacitats.
El perfil més habitual de l‟alumne que ingressa a l‟ESCRBCC, és un estudiant
procedent de batxillerat, principalment de la modalitat d‟Art (via d‟arts
plàstiques), en segon lloc, el de la modalitat d‟Humanitats i ciències socials,
però també cal destacar que cada any hi estudiants procedents del batxillerat
de la modalitat de Ciències i tecnologia. De fet, la conservació i restauració es
recolza en altres disciplines (humanitats, ciències i tecnologia i plàstica), tot
esdevenint una activitat interdisciplinària. Així, doncs, l‟alumne que ingressa a
l‟ESCRBCC pot provenir de qualsevol de les branques que conformen el
batxillerat, així com dels cicles formatius de grau superior d‟arts plàstiques i
disseny amb accés directe.
L‟estudiant ha d‟acreditar un cert domini de les matèries plàstiques com dibuix
i volum; de les matèries d‟humanitats, com història i història de l‟art; de les
matèries de ciències i tecnologies amb coneixements elementals de biologia,
física i química, així com interès per les noves tecnologies.
És recomanable que l‟estudiant tingui interès per les diferents cultures, tant les
actuals com les antigues, així com un respecte absolut pel patrimoni artístic i
cultural.
L‟ESCRBCC ofereix anualment 40 places del TS per tal de complir la normativa
per la qual s‟estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments artístics.
La via d‟accés és mitjançant una prova específica (evidència E3.1.3.02), tal i
com marca la normativa vigent estatal i la resolució que anualment publica el
Departament d‟Ensenyament (evidència E3.1.3.03), on també queden

Autoinforme de l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

16

establerts els requisits d‟accés: tenir el títol de batxiller o haver superat les
provés d‟accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones majors de
18 anys que no compleixin els requisits anteriorment esmentats podran accedirhi mitjançant la superació d‟una prova que convoca anualment el
Departament d‟Ensenyament.
D‟altra banda, tenen accés directe les persones que estiguin en possessió
d‟algun dels títols de tècnic o tècnica superior d‟arts plàstiques i disseny o d‟un
títol declarat equivalent (dues places per grup).
Tota la informació relativa a la prova específica d‟accés s‟actualitza
anualment i es publica a la pàgina web de l‟escola a la pestanya Futurs
alumnes. Tanmateix, el SGIQ_ESCRBCC en el procediment 10_D3_PC1_p1
Criteris i procediments d’admissió dels estudiants, descriu com l‟ESCRBCC
defineix els criteris i procediments d‟accés i d‟admissió dels estudiants al centre,
com es fan públics i com es mantenen contínuament actualitzats (evidència
E3.1.3.04).
Cal explicar el canvi d‟oferta de places al centre de 46 a 40 que es dóna a
partir del curs 2014-2015. Segons la normativa vigent, l‟escola ha d‟ofertar 10
places per especialitat, és a dir 40. L‟ampliació de 6 places en l‟oferta s‟havia
fet durant els cursos anteriors al 2014-2015 perquè es seguia amb la tradició de
l‟antiga titulació, en la qual, s‟inscrivia un percentatge més elevat d‟aspirants a
les proves d‟accés, i prèvia aprovació del Consell escolar, s‟ampliava la ràtio a
46. Els cursos anteriors es van realitzar els indicadors sobre 46 places ofertades, i
els dos darrers, segons aquest nou paràmetre.
El curs 2015-2016 s‟han cobert 35 places de les 40 ofertades i s‟observa com
durant els darrers tres cursos hi ha una tendència a la baixa d‟alumnes inscrits a
les proves i després matriculats, sobretot, respecte el curs 2012-2013. Tot i que
l‟ocupació de places està per sobre el 85%, l‟ESCRBCC dedica esforços cada
curs perquè s‟arribi a la plena ocupació i que l‟alumne matriculat ho faci en
primera opció al mes de juny.
Aquest indicador, si bé es pot considerar acceptable, fa plantejar a l‟ESCRBCC
que cal introduir propostes de millora pel que fa a difusió dels ensenyaments i
del centre. En els darrers anys s‟han fet diverses accions de promoció, tal i com
es recullen al procediment 3_D1_PC_p1 Perfil d’ingrés dels estudiants i
mecanismes d’informació previs, i als IST corresponents a cada curs, però no
demostren ser suficients.
Cal remarcar la necessitat dels darrers 4 anys d‟organitzar la convocatòria
extraordinària de setembre de prova d‟accés, en no cobrir l‟oferta de places a
la convocatòria de juny. Creiem que és una tendència ja consolidada a causa
de la competència amb les PAU i la proximitat d‟aquestes amb les proves
específiques d‟accés en el calendari durant el mes de juny.
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És important tenir en compte que sempre hi ha inscrits a les proves que es
presenten, aproven i després no formalitzen la matrícula. Caldria fer un
seguiment d‟aquests casos per saber-ne la causa.
Un cop finalitzat el procés de les proves d‟accés i matrícula, l‟ESCRBCC envia
el document de resum de dades de les proves d‟accés a la Direcció General
d‟Atenció a la Família i Comunitat Educativa (evidència E3.1.3.05). A partir
d‟aquests documents s‟extreuen els indicadors que es mostren a les taules
següents:
Oferta, demanda i matrícula
Curs 2012-13

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

Places de nou accés

46

46

40

40

Nombre de sol·licituds

56

42

48

46

46 batx
4 >19 anys
6 accés directe

39 batx
1 uni >25 anys
2 >19 anys

42 batx
3 >19 anys
3 accés directe

41 batx
2 uni >25 anys
2 > 18 anys
1 accés directe

45

35

39

35

112,5%

91,30%

120%

115%

Requisit d’accés
Estudiants de nou ingrés
(matriculats)
Relació oferta demanda

Proves específiques d’accés
Curs 2012-13
% d’estudiants que superen
la prova d’accés
% d’estudiants aprovats que
es matriculen
Nota de tall
Nota mitjana juny
Nota mitjana setembre
Nota mitjana global

Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2015-16

91,11%

92,10%

95,23%

92,68%

95,74%

100%

90,69%

89,74%

5

5

5

5

5,91
5,88
5,90

6,12
6,59
6,36

5,90
6,22
6,06

5,70
6,36
6,03

Cal remarcar que, donat que més del 85% d‟alumnes de nou ingrés compleix
el requisit de tenir el títol de batxillerat, l‟alumne entra amb el perfil d‟ingrés que
l‟ESCRBCC ha establert i publicat. Detectem però que la nota de tall dels
darrers quatre cursos és de 5 i que la nota mitjana és de 6,08, que considerem
baixa. La causa és, inevitablement, la baixa inscripció a les proves.
L‟indicador que mostra el percentatge d‟estudiants d‟accés directe
procedents d‟un CFGS en AAPP i D és 2,85%, extremadament baix, i més si es
compara amb el 14,3% de mitjana amb els tres primers cursos d‟impartició del
TS, que no estan en aquesta taula. Tenint en compte que accedir a aquests
ensenyaments és una passarel·la directa als ensenyaments superiors, caldria
difondre més aquesta possibilitat entre els estudiants dels centres on
s‟imparteixen aquests cicles perquè el percentatge es mantingui uniforme.
L‟indicador ideal seria al voltant del 15%.
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Cal, doncs, esmerçar esforços en la difusió dels ensenyaments tant entre els
alumnes de tots els batxillerats com entre les graduats en un CFGS en AAPP i D.
Via d’accés dels 35 alumnes matriculats curs 2015-2016
Curs 2015-16

2015-2016

%

30

85,71%

Accés directe (CFGS en AAPP i D)

1

2,85%

Majors de 18 anys sense requisits

2

Accés universitat majors de 25 anys

2

5,71%
5,71%

Batxillerat

Pel que fa a l‟evolució del total d‟alumnes matriculats a cada curs, durant el
curs 2015-2016, l‟ESCRBCC comptava amb 165 estudiants, distribuïts de la
següent manera: 35 (1r curs comú), 46 (2n curs comú), 23 (3r curs), 46 (4t curs) i
15 (curs d‟adaptació). Cal recordar que la legislació vigent estableix per a
aquests estudis una ràtio de 10 estudiants per a les classes pràctiques
d‟especialitat, la qual cosa suposa 40 alumnes per curs.
Són unes dades molt semblants a les del curs 2014-2015, quan l‟ESCRBCC
comptava amb 167 estudiants: 38 (1r curs comú), 33 (2n curs comú), 37 (3r
curs), 39 (4t curs) i 20 (curs d‟adaptació).
Alumnes matriculats
Curs 2012-13
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Curs d’adaptació
Total estudiants

33
41
32
141

Curs 2013-14

39
35
37
30
20
161

Curs 2014-15

38
33
37
39
20
167

Curs 2015-16

35
46
23
46
15
165

La baixa inscripció a les proves d‟accés dels ensenyaments de conservació i
restauració a l‟ESCRBCC s‟atribueix als punts següents:
La majoria de consultes sobre els ensenyaments són d‟alumnes de batxillerat. El
fet que els ensenyaments artístics superiors tinguin una prova d‟accés
específica confon i desmotiva molt, sobretot si opten per realitzar igualment les
Proves d‟Accés a la Universitat (PAU), consell habitual dels orientadors dels
centres i de l‟entorn familiar. La possibilitat d‟exempció d‟una part de la prova
d‟accés si coincideix amb part de les PAU que es va introduir fa tres cursos, ha
resultat poc eficaç a causa de l‟estructura de les PAU. Sols un 1% dels inscrits a
la prova s‟hi ha pogut acollir en quatre convocatòries.
S‟ha detectat que un dels exercicis de la Part A de la prova, tot i adaptar-se al
currículum de batxillerat, no s‟adapta a la metodologia d‟ensenyament i
aprenentatge que es realitza actualment.
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Les especialitats de conservació i restauració de mobiliari i tèxtils segueixen
sense poder-se impartir. Creiem que la implementació d‟aquestes especialitats
al centre seria un revulsiu, ja que l‟ESCRBCC seria l‟única escola de tot l‟estat
espanyol on es podrien cursar. En ambdós casos es regularitzarien molts
professionals que no han pogut formar-se de forma reglada en aquestes
especialitats, i es donaria resposta a l‟expectativa de moltes peticions.
Cal insistir que la sentència de 15 de gener de 2013 del Tribunal Suprem que
anul·la les expressions de grau i graduat en els ensenyaments artístics superiors
de conservació i restauració de béns culturals (BOE 2 de febrer de 2013), ha
perjudicat greument als nostres ensenyaments.
Creiem que la conjuntura actual de crisi juntament amb la pujada de taxes
(l‟ESCRBCC té les taxes més cares de l‟estat espanyol), tampoc afavoreix
l‟accés als futurs estudiants.
S‟ha detectat la menor tendència de titulats en altres carreres per cursar
aquests estudis. El fet de passar de 3 a 4 anys amb la nova titulació que
impartim, i per tant, oferir un any més, desmotiva als interessats, tot i l‟àmplia
informació que es dona sobre reconeixement i validació de crèdits.
L‟escola no ofereix encara cap Màster, fet que no dóna una visió de
continuïtat d‟aquest ensenyaments. Durant el curs 2015-2016 s‟ha estat
redactant la Memòria de Verificació del Màster en ensenyaments artístics de
Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, que s‟ha lliurat al
Departament d‟Ensenyament i a AQU Catalunya el setembre de 2016
(evidència E3.1.06).
Cal tenir especial atenció als alumnes que abandonen de 1r a 2n curs, és per
això que durant el curs 2016-2017 s‟ha donat un nou impuls al Pla d‟atenció
tutorial (PAT) i s‟ha insaturat la figura de Cap d‟àrea de cursos comuns i
atenció a l‟alumnat amb aquesta finalitat.
3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
Com es mostra en el darrer IST del curs 2014-2015, des de l‟inici del
desplegament de la titulació s‟han introduït diversos mecanismes de
coordinació docent previstos a la MVT, que asseguren un bon funcionament
de les assignatures, com també la coherència del conjunt de la titulació, que
queden recollits i explicats als IST, i que es detallen a la dimensió 3: Anàlisi
valorativa de l‟ensenyament i accions de millora. Tot i que aquest curs no s‟ha
redactat l‟IST, s‟ha redactat, però, aquest apartat i s‟adjunta com evidència
de la Coordinació docent del curs 2015-2016 (evidència E3.1.4.01).
Considerem que els mecanismes de coordinació docent desenvolupats i
implantats amb la nova titulació són adequats i demostren ser un mecanisme
molt efectiu en benefici de la qualitat del programa formatiu.
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Al primer claustre del curs (mes de setembre) s‟aprova la Programació de
centre per al curs que s‟inicia, on es preveu el calendari i l‟horari general, les
activitats de l‟àmbit escolar de caràcter especial, la previsió de pràctiques
externes, la previsió de mobilitats Erasmus+, els càrrecs de tutors, calendaris
d‟exàmens i avaluacions, calendari de totes les reunions (Claustres, Consell
escola, Àrees, Coordinacions...), activitats no curriculars previstes, difusió i
relació de l‟escola amb l‟àmbit extern, qualitat, el directori, entre altres
apartats (evidència E3.1.4.02). La finalitat d‟aquest document és preveure i
relacionar els mecanismes de coordinació docent previstos per al curs que
s‟inicia, la qual cosa no vol dir que, si es considera adequat, es pugui
desenvolupar un mecanisme o activitat diferent no prevista.
Els òrgans responsables de la coordinació dels processos d‟ensenyamentaprenentatge i la supervisió corresponent a l‟ESCRBCC són:
• La Prefectura d‟estudis.
• La Coordinació pedagògica.
Els principals mecanismes de coordinació docent són:
• Reunions setmanals de direcció:
La finalitat és realitzar el seguiment del desenvolupament del programa
formatiu i el projecte educatiu; es tracten temes relacionats amb els Sistema
Intern de Garantia de Qualitat (SGIQ) del centre; i es treballa en projectes
d‟innovació, de difusió i de col·laboració interdisciplinària.
• Reunions mensuals de les àrees:
La finalitat és organitzar i facilitar la feina conjunta dels professors del
departament i facilitar la coordinació entre les diferents àrees. Els temes que
principalment es tracten són la revisió i aprovació de les programacions de les
assignatures per a cada curs acadèmic; la revisió dels plans docents per a
cada curs acadèmic (competències, resultats d‟aprenentatge, continguts,
criteris i sistemes d‟avaluació...); la implantació de la plataforma Moodle, així
com temes específics per al correcte desenvolupament de cada àrea.
• Reunions de coordinació i tutories:
Es realitzen reunions de coordinació i tutories (principi de curs, final del primer
semestre, mitjans de segon semestre i final de segon semestre), on es tracten
aspectes concrets per millorar la coordinació dels cursos comuns i de les
especialitats; dinàmiques de grup; problemàtiques concretes d‟alumnes;
aplicació del Pla d‟Acció Tutorial; proposta de calendari i organització per la
curs següent. Cada curs, es fan propostes per a la coordinació de continguts
que s‟imparteixen des de diferents assignatures de diferents àrees.
• Claustres:
El Claustre de professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en la gestió i
la planificació educativa del centre. Està integrat per tots els professors de
l‟ESCRBCC i es reuneix preceptivament amb caràcter ordinari una vegada per
trimestre, al començament i al final de cada curs i sempre que el convoqui el
Director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. L'assistència al
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Claustre és obligatòria per a tots els seus membres i el secretari del centre estén
acta de cada sessió.
Les principals accions relacionades amb la coordinació docent que du a
terme la Prefectura d‟estudis són:
• Coordinació dels exàmens semestrals i anuals.
• Organització i convocatòria de les sessions d'avaluació.
• Coordinació de les actes d'avaluació.
• Reconeixement, validació i transferència de crèdits.
• Tramitació de les renúncies d‟assignatures, les convocatòries extraordinàries i
els trasllats d‟expedients.
• Organització de l‟accés a l‟especialitat.
• Actualització de les Normes d‟Organització i Funcionament del Centre
(NOFC).
• Elaboració dels horaris i calendari escolar.
• Elaboració de les llistes de curs.
• Control de l‟assistència del professorat.
• Elaboració del document de dades anuals del centre.
• Coordinació del curs d‟adaptació dels antics titulats a la nova titulació.
Les principals accions relacionades amb la coordinació docent que du a
terme la Coordinació pedagògica són:
• Coordinació de les àrees.
• Coordinació del Pla d‟Acció Tutorial (PAT).
• Coordinació de l'elaboració, actualització i publicació dels plans docents.
• Coordinació de l'elaboració i actualització i publicació de les programacions
didàctiques.
• Coordinació dels criteris d'avaluació (generals i específics de matèries).
• Coordinació entre cursos i àrees.
• Coordinació dels informes de seguiment docent.
• Coordinació de les pràctiques externes.
• Control de l‟assistència de l‟alumnat.
• Seguiment dels becaris.
• Elaboració de l‟IST.
• Elaboració de la Guia de l‟estudiant.
• Coordinació i presidència de les proves d‟accés.
• Coordinació dels espais expositius i retolació de l‟escola.
• Control dels encàrrecs de servei del PD.
• Comunicació a la comunitat educativa de les activitats que impliquen
canvis en el desenvolupament normal de les classes.
Pel que fa a la coordinació docent en relació als continguts, a la metodologia
i a l‟avaluació, des del curs 2014-2015, els professors integrants de cada àrea
lliuren als seus Caps l‟informe de seguiment docent de les assignatures que han
impartit i es comenten els resultats a la darrera reunió d‟àrea. La finalitat és ser
conscients del funcionament de les assignatures i la tasca docent dels
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professors i poder introduir canvis, estar obert a propostes, compartir
experiències i introduir noves dinàmiques, sempre en benefici de l‟activitat
docent i de la formació rebuda per l‟alumne. El Cap d‟àrea realitza l‟informe
anual de seguiment docent de les assignatures de la seva àrea que lliura a
Coordinació pedagògica i s‟adjunten a l‟IST. Aquests informes es fan públics a
la intranet del centre (evidència E3.1.28).
Durant les reunions de coordinació i tutories de principi de curs i mitjans de
segon semestre, es revisen els continguts que s‟imparteixen des de més d‟una
assignatura i àrea per tal de detectar duplicitats o mancances. Les reunions
específiques que tracten cada tema en concret amb els professors implicats
permet revisar els plans docents i les programacions, i introduir els canvis que
s‟acorden.
Durant les reunions de coordinació i tutories de final del primer semestre i final
de segon semestre, que es convoquen uns dies abans de les avaluacions
semestrals, es tracten els temes relacionats amb l‟avaluació i es revisa també el
PAT. Els professors de cada curs i grup revisen el funcionament d‟aquest i els
criteris i instruments d‟avaluació de les assignatures.
Cal valorar molt positivament les activitats d‟aprenentatge basades en
projectes (ABP), destacant les intervencions de conservació i restauració sobre
obra real que es fa des dels tallers de conservació i restauració, i l‟exposició
realitzada per alumnes de tercer curs a diferents espais de l‟escola.
S‟han establert els mecanismes de coordinació docent pel que fa a les
assignatures dels alumnes del Curs d‟Adaptació (CA) a la nova titulació: els
continguts, la metodologia d‟ensenyament-aprenentatge i els instruments i
criteris d‟avaluació, sempre consensuat per les àrees i per la Coordinació
pedagògica i la Prefectura d‟estudis, i s‟han comunicat als alumnes. La
comunicació amb aquests alumnes ha estat principalment per correu
electrònic i/o via Moodle. Durant el curs 2014-2015 es va veure la necessitat de
crear la figura del tutor del CA perquè els alumnes tinguessin un referent clar a
qui dirigir-se en moments determinats del curs i a l‟inrevés, focalitzar en un
responsable la comunicació des de l‟escola als alumnes. Durant el curs 20152016 s‟ha instaurat la figura del tutor de CA i ha demostrat amb escreix la seva
utilitat.
En relació al contingut, la metodologia i l‟avaluació de les matèries i les
assignatures, la valoració es realitza comparant els indicadors següents:
percentatge d‟alumnes suspesos, percentatge d‟unitats de programació (UP)
realitzades, parcialment fetes i no fetes. El fet de tenir informes sols de dos
cursos no ens permet encara arribar a conclusions fiables. Creiem que cal
esperar a tenir aquests indicadors d‟almenys quatre cursos per poder valorar la
tendència de cada indicador.
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Comparativa dels indicadors dels informes anuals de seguiment docent dels
dos darrers cursos:
ÀREA D’HUMANITATS
Informe anual de seguiment docent de les assignatures de l’àrea
Cap d’àrea: Eva López
Núm.
assignatures

ECTS

Alumnes
suspesos

UP

UP
% fetes

%parcialment

% no fetes

CURS 2104-2015

22

73

6,3%

71

80%

11%

8%

CURS 2105-2016

22

73

6,7%

120

91,6%

3,3%

5%

ÀREA DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Informe anual de seguiment docent de les assignatures de l’àrea
Cap d’àrea: José Luis Prada
Núm.
assignatures

ECTS

Alumnes
suspesos

UP

CURS 2104-2015

15

47

32,25%

CURS 2105-2016

15

47

15,46%

UP
% fetes

%parcialment

% no fetes

54

81,5%

9,25%

9,25%

54

87%

1,85%

11,11%

ÀREA DE PLÀSTICA
Informe anual de seguiment docent de les assignatures de l’àrea
Cap d’àrea: Xavier Alcalde
Núm.
assignatures

ECTS

Alumnes
suspesos

UP

CURS 2104-2015

16

69

4,3%

CURS 2105-2016

16

69

4,3%

UP
% fetes

%parcialment

% no fetes

82

75,6%

17%

7 ,4%

83

83,1%

12%

4,8%

ÀREA DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
Informe anual de seguiment docent de les assignatures de l’àrea
Cap d’àrea: Montserrat Artigau
Núm.
assignatures

ECTS

Alumnes
suspesos

UP

CURS 2104-2015

16

218

9%

CURS 2105-2016

16

218

4,9%

UP
% fetes

%parcialment

% no fetes

99

91,9%

8,1%

0%

96

95,7%

5,2%

0%

No s‟han realitzat aquests indicadors per a les assignatures: Formació pràctica
complementària I i II (FPC I, FPC II), Pràctiques externes (PE) i Treball final (TF).
Aquest fet es proposa com a millora.
En relació al contingut, la metodologia i l‟avaluació de les matèries i les
assignatures, la valoració dels dos cursos és positiva si bé millorable en alguns
punts tal i com s‟explica a continuació:
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• La majoria d‟unitats de programació s‟han acomplert, i l‟Àrea d‟humanitats i
l‟Àrea de plàstica han aconseguit l‟objectiu de rebaixar les parcialment no
fetes i les no fetes del curs 2014-2015. Això significa, que s‟han canviat i ajustat
alguns dels continguts per ajustar-se a la temporització.
• Tot i així a l‟Àrea de ciències i tecnologia, si bé s‟han rebaixat les parcialment
fetes en quasi un 8%, s‟han incrementat les no fetes en quasi un 2% respecte las
del curs 2014-2015. Caldrà, doncs, vetllar per canviar aquesta tendència.
• Pel que fa a l‟avaluació, es detecta que el percentatge de suspesos a l‟àrea
de Ciències i tecnologia durant el curs 2015-2016 s‟ha rebaixat a la meitat
respecte al curs passat. Creiem que el seguiment de l‟evolució de l‟alumne de
manera més constant ha ajudat a millorar aquesta dada.
Així, doncs, com a valoració general de la coordinació docent des de la
implantació de la titulació, s‟ha demostrat funcionar adequadament i s‟han
detectat aspectes a millorar o canviar. Les reunions de direcció, d‟àrees, de
coordinació i tutoria i, per suposat els claustres, són espais ideals per treballar
els diferents aspectes que es relacionen amb la coordinació docent, compartir
problemàtiques i estratègies, així com arribar a acords. La periodicitat en què
es realitzen també demostra ser efectiva, amb la possibilitat de convocar
reunions extraordinàries quan és necessari.
L‟organització de l‟escola en cinc àrees és molt efectiva. El fet de poder
treballar conjuntament els professors que imparteixen assignatures de la
mateixa branca de coneixement fa que la Guia docent, les Programacions, els
Plans docents o la revisió constant de la MVT, siguin tasques realitzades amb
criteri i consens. Tot i així, cal millorar en la realització i lliurament de les actes de
les reunions i prendre consciència que són una eina molt útil de treball per
poder fer el seguiment dels acords presos per les àrees.
Tot i la satisfacció pel que fa a la coordinació docent en general, cal apuntar
diversos punts febles en els qual s‟ha de millorar:
• No s‟han realitzat els informes de seguiment docent de les assignatures de
FPC I i II, PE i TF. La causa ha estat la confusió amb els informes dels
Coordinadors que incorporen dades semblants i el fet que hi participen
diversos professors.
• El lliurament de les actes de les reunions a la Coordinació pedagògica no es
fa de forma sistemàtica per part d‟alguna de les àrees. Cal insistir en aquest fet
per prendre consciència que són una eina molt útil de treball per poder fer el
seguiment dels acords presos per les àrees. S‟han pogut incloure a la intranet
les de les àrees de Conservació i restauració i Humanitats.
• S‟han detectat encara endarreriments en el lliurament d‟algunes
programacions. La Coordinadora pedagògica és qui transmet el retard al Cap
d‟àrea que realitza els avisos pertinents.
• A les assignatures de taller de conservació i restauració de 1r i 2n curs no és
possible acomplir amb el decret de mínims, duplicant el requeriment. Això
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implica que els diferents grups del curs comparteixen l‟espai, amb els
problemes que comporta aquest fet en assignatures pràctiques de
conservació i restauració.
Amés a més de fer les propostes de millora per tal de solucionar aquest punts
febles, la direcció començarà amb I‟impuls de l‟ús de les rúbriques com un sistema
per avaluar, ja que obliga el docent a dissenyar les activitats tenint en compte els
objectius i les competències implicades, alhora que explicita clarament a l‟estudiant
els criteris a partir dels quals serà avaluat.

3.1.5. L‟aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i
té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació.
El funcionament del centre i el desenvolupament de la titulació és coherent
amb les normatives vigents tant d‟àmbit estatal com autonòmica que regeixen
cada camp. Aquestes normatives sempre són accessibles, s‟actualitzen i es
publiquen als diferents canals de difusió de l‟escola. Considerem que la seva
aplicació es realitza de forma adequada i per això té efectes positius sobre els
resultats de la titulació.
Anualment, el Director, entre altra informació, recull al document de valoració
del curs acabat, la normativa que s‟ha publicat durant el curs relacionada
amb els ensenyaments superiors de conservació i restauració (evidència
E3.1.5.01).
Diferenciem dos grans grups pel que fa al normativa:
Normativa externa:
 Normativa estatal
 Normativa autonòmica
 Normativa europea (Erasmus)
 Normativa d‟AQU Catalunya
Normativa interna:
 Normes d‟organització i funcionament del centre (NOFC)
 Normativa del Treball final (TF)
 Memòria de verificació de la titulació (MVT)
 Sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ_ESCBCC)
A la pàgina web de l‟ESCRBCC les normatives siguin externes o internes, es
localitzen a l‟àmbit concret que regeixen:
A la pestanya Estudis, al submenú Titulació es localitza tota la normativa que
estableix l‟ordenació dels ensenyaments artístics superiors, regula el contingut
bàsic dels ensenyaments de Grau de Conservació i Restauració de Béns
Culturals, estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l‟Educació
Superior (MECES), i es fa referència al procés de verificació de la titulació.
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Al submenú de Pla d’estudis, es recull la normativa externa (estatal i
autonòmica) i interna (localitzada a la MVT i a les NOFC), sobre
reconeixement, validació i transferència de crèdits. Aquesta informació també
és accessible des de l‟apartat de Futurs alumnes, ja que creiem que és una
normativa important a tenir en compte a l‟hora de buscar informació sobre
l‟accés a la titulació. El reconeixement, validació i transferència de crèdits es
regeix pel procediment 12_D3_PC1_p3 Procediments de reconeixement,
validació i transferència de crèdits del SGIQ_ESCRBCC (evidència E3.1.5.02).
En aquest mateix apartat de Pla d’estudis, es localitza la normativa que regeix
el Programa de mobilitat de l‟ESCRBCC, la normativa tant externa com interna
del Curs d‟adaptació de l‟antiga titulació al TS, i la normativa externa sobre la
competència en llengua estrangera.
També es pot consultar en l‟apartat de Pla d‟estudis la Normativa del TF
(evidència E3.1.5.03), accessible a l‟hora des del Moodle. Aquesta normativa
interna sobre l‟organització del treball final és un document viu que varia cada
curs segons l‟organització, l‟adjudicació de tutors o les dates de presentació. És
per això aquest document té entitat pròpia i s‟actualitza a l‟inici de cada curs
prèvia aprovació per part de la Comissió de TF.
A l‟apartat d‟Alumnes es localitza la normativa sobre la matriculació, la
permanència, i les NOFC.
Tota la normativa que regeix l‟accés als alumnes de nou ingrés es localitza a
l‟apartat de la web Futurs alumnes: perfil d‟ingrés, requisits d‟ingrés, proves
específiques, terminis, sol·licitud d‟inscripció.
Hi ha processos normatius que els estableix la pròpia escola, sempre d‟acord
amb la normativa vigent, però que especifiquen o amplien més concretament
alguns aspectes importants i que queden recollides al document NOFC, citat
anteriorment (evidència E3.1.5.04). Aquest document i qualsevol canvi o
modificació que s‟hi fa, l‟aprova en acta el Consell escolar, i s‟actualitza
immediatament a la pàgina web.
Dins de les NOFC queden detallades les normes que regeixen els àmbits
següents:
 Estructura organitzativa
 Funcionament del centre: Horari escolar. Llengua. Assistència. Proveïment de
peces considerades béns culturals, per a la realització de pràctiques de
conservació i restauració. Ús de les instal·lacions i materials de l‟escola.
 Criteris de permanència
 Avaluació i puntuacions
 Reconeixement, validació i transferència de crèdits
 Competència lingüística en una llengua estrangera
 Homologació de títols estrangers i trasllat d‟expedient
 Proves d‟accés
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 Mobilitat internacional (PD, alumnes i PAS)
 SGIQ i IST
 Pràctiques externes i Formació pràctica optativa
 Serveis i altres: Biblioteca. Aula d‟informàtica . Laboratoris de ciències i plató
fotogràfic. Servei d‟anòxia. Servei de cantina. Activitats que impliquen variació
en els espais habituals. Seguretat en el treball i control de contaminació. Borsa
de treball. Alumnat amb necessitats especials.
 La revista UNICUM.
Com ja s‟ha comentat, aquest document és accessible a la pàgina web a
l‟apartat d‟Alumnes > Normatives.
El document que aglutina tota la normativa i que especifica quina s‟aplica a
cada procediment és el SGIQ_ESCRBCC (evidència E3.1.5.05). Durant
l‟elaboració del SGIQ_ESCRBCC, d‟acord amb les directrius establertes en el
programa AUDIT-EAS, es va valorar fer un apartat general de normativa. Es va
decidir, però, concretar la normativa externa i la normativa interna que regeix
cada procediment per tal de tenir molt clar quina normativa està vinculada
específicament a cada procediment. Tot i això, en la revisió del SGIQ-ESCRBCC
durant el curs 2015-2016, s‟ha detectat la necessitat d‟actualitzar alguns dels
enllaços que ja no són accessibles a les webs d‟origen.
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3.2. Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
L‟ESCRBCC ha fet una aposta decidida en els darrers cursos per potenciar la
comunicació adreçada als diferents grups d‟interès que es relacionen amb la
l‟Escola. El sistema de comunicacions de l‟ESCRBCC inclou un ampli i variat
ventall de mitjans: Pàgina web del centre, correu electrònic, plafons de difusió,
cartells i ús de les xarxes socials.
La responsabilitat del sistema de comunicacions de l‟ESCRBCC recau sobre
l‟Equip directiu (Secretaria, Prefectura d‟estudis i Coordinació pedagògica),
amb la implicació del Coordinador d‟informàtica i la Comissió de promoció.
Tota la informació pública es relaciona també als documents de rendició de
comptes a la societat que publica l‟escola segons el procediment del
SGIQ_ESCRBCC 32_D7_PC2_p1 Mecanismes de retiment de comptes dels
programes formatius (evidència E3.2.01), així com a l‟IST, a la MVT, a l‟AI, etc.
Cal dir que l‟ESCRBCC ha realitzat un esforç important en la creació i
actualització de continguts de la pàgina web actual creada el desembre de
l‟any 2014. L‟anterior pàgina web, en funcionament durant 15 anys, depenia
del servidor de la Xarxa Telemàtica del Departament d‟Ensenyament (XTEC),
però a causa de les limitacions tècniques i de disseny, es va optar per crear
una nova pàgina amb domini propi, disseny i continguts actualitzats, i en tres
idiomes.
3.2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i
accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament
operatiu.
L‟ESCRBCC ofereix a la seva pàgina web (evidència E3.2.1.02) informació
actualitzada sobre les característiques del programa formatiu i el seu
desenvolupament operatiu de forma agregada per tal de facilitar l‟accés a la
informació a tots els grups d‟interès: Alumnes, personal docent, futurs alumnes,
alumni, personal d‟administració i serveis, entitats, ocupadors i societat en
general.
La informació s‟actualitza a l‟inici de cada curs acadèmic, tenint en compte
els tres idiomes de difusió.
La pàgina web es troba organitzada en diverses pestanyes que porten a
submenús més específics on es troba informació més detallada. Aquestes
pestanyes localitzades a la part superior són les d‟Inici, Escola, Estudis, Alumnes,
Futurs alumnes, Alumni, Notícies, Contacte i Bústia de suggeriment. Durant el
curs 2016-2017 s‟ha inclòs una pestanya en motiu del 25è aniversari de creació
de l‟escola on s‟hi han incorporat tots els actes, jornades i cursos que s‟han
organitzat en motiu d‟aquest esdeveniment .
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Els submenús desenvolupen tota la informació relativa a cada tema o a cada
grup d‟interès, de forma que s‟informa de les característiques de la titulació i
de tots els continguts relacionats amb el seu desenvolupament operatiu tal i
com s‟explica a la taula següent, a partir de la qual es pot accedir a cada
apartat de la pàgina web mitjançant un enllaç directe:
Pestanya
superior

Submenú

A la pantalla d‟inici s‟accedeix a les
pestanyes, a les especialitats, als
destacats, a últimes notícies i a les
xarxes socials

Inici

Escola

Estudis

Informació que conté

Presentació
Història
Qualitat
Equipaments
Organització
La revista Unicum
Finalitat dels estudis
Titulació
Pla d‟estudis
Guia docent
Internacional
Postgrau i màster
Curs d‟adaptació
Formació complementària
Competència en llengua estrangera

En aquest apartat s‟inclou tota la
informació relativa al centre, a la seva
organització interna, i al sistema de
qualitat

En aquest apartat s‟inclou tota la
informació relativa al programa
formatiu

Alumnes

Calendari
Guia de l‟estudiant
Normatives
Matriculació
Pla d‟acció tutorial (PAT)

En aquest apartat s‟inclou tota la
informació relativa als estudiants, amb
l‟acció tutorial que l‟ESCRBCC ha
desenvolupat i publicat a la MVT, i
amb la principal normativa que
afecta a l‟estudiant

Futurs
alumnes

Perfil d‟ingrés
Criteris i procediments d‟admissió
Accés directe
Proves d‟accés
Notes de tall
Matriculació

En aquest apartat s‟inclou tota la
informació que pot interessar a
l‟alumne de nou ingrés

Alumni

Notícies
Contacte i
Bústia de
suggeriments

Postgrau i màster
Curs d‟adaptació

En aquest apartat s‟inclou tota la
informació d‟interès als alumnes
titulats
S‟inclou el contacte amb la
Coordinadora de pràctiques en
relació a la borsa de treball
En aquest apartat es publiquen les
notícies rellevants que succeeixen a
l‟escola (visites, cursos, conferències,
sortides...)
En aquest apartat s‟inclou tota la
informació per poder contactar amb
el centre
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El pla d‟estudis és un dels eixos centrals de la informació de la titulació. El Cap
d‟estudis és el responsable de vetllar pel procediment del disseny del pla
d‟estudis, en tant que és qui organitza i fa la seqüència temporal per
desenvolupar el procediment. També és el responsable del redactat d‟aquells
documents que fan referència al pla d‟estudis. Així mateix és qui gestiona el
pla d‟estudis, en tant que resol totes les qüestions referides als crèdits que cursa
l‟estudiant tal i com s‟exposa en el procediment 12_D3_PC1_p3 Procediments
de reconeixement, transferència i validació de crèdits (evidència E3.2.1.03).
La informació relativa al Pla d’estudis està disponible a la pestanya Estudis, i
mostra el conjunt d‟assignatures que formen la titulació, per cursos i
especialitats, i hi consten els professors que imparteixen cada assignatura amb
vincle al seu CV, també accessible a Escola > Organització (evidència
E3.2.1.4). Es pot consultar complert o bé accedir a cursos comuns i a cada una
de les quatre especialitats, amb informació ampliada sobre els tallers i les
actuacions de conservació i restauració que s‟hi realitzen.
Des d‟aquesta mateixa pestanya d‟Estudis, s‟accedeix a la Guia docent, on es
publiquen els Plans docents de totes les assignatures dels quatre cursos, i que
s‟actualitzen a principi de cada curs acadèmic (evidència E3.2.1.05). El pla
docent de cada assignatura conté les dades generals, el professor que
l‟imparteix, les hores lectives, les de treball dirigit i les de treball autònom; les
competències
generals,
transversals
i
específiques;
els
resultats
d‟aprenentatge; els blocs temàtics i el percentatge de les principals activitats
d‟ensenyament i aprenentatge; el sistema d‟avaluació acreditativa dels
aprenentatges, i les fonts d‟informació bàsica.
Un cop l‟estudiant s‟ha matriculat, a través del campus virtual Moodle, té
disponible la informació ampliada de cada assignatura, que inclou la
programació, el sistema d‟avaluació i seguiment, els materials i els recursos de
què disposarà, i la informació específica que el professor publica
(presentacions, documents, enllaços, activitats didàctiques i altres recursos...).
L‟accés a les assignatures a la plataforma Moodle és restringit. El Coordinador
d‟informàtica és l‟encarregat de donar a cada alumne i professor el seu nom
d‟usuari i contrasenya per a poder-hi accedir.
Considerem que tenen especial importància dins el Pla d‟estudis de l‟ESCRBCC
les assignatures de Pràctiques externes i Treball final pel seu caràcter
professionalitzador. És per això que s‟inclou informació ampliada d‟aquestes
assignatures, amb la normativa específica i entitats col·laboradores (evidència
E3.2.1.06 i evidència E3.2.1.07).
És important també remarcar la importància del submenú de Reconeixement i
validació de crèdits per estudis previs i/o experiència professional, on
l‟estudiant pot consultar el procediment que ha de seguir per a sol·licitar
aquest reconeixement i/o validació. Aquesta informació també és cabdal per
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al futur alumne, per tant, també és accessible des de la pestanya Futurs
alumnes (evidència E3.2.1.08).
A la part inferior de la pàgina web es localitzen els enllaços a altres canals
d‟informació o difusió dels ensenyaments:
Canals d’informació

Campus virtual (Moodle)

Intranet

Revista de l’ESCRBCC Unicum
Difusió dels ensenyaments
Xarxes socials

Facebook

Instagram

Informació que conté
Entorn virtual d‟ensenyament
i aprenentatge
Inclou tots els cursos i totes les
assignatures
Requereix identificació
Sistema de xarxa privada de
l‟ESCRBCC
que
permet
compartir recursos entre els
seus membres
Requereix identificació
Publicació anual d‟articles
relacionats amb la disciplina
de la conservació i
restauració de béns culturals
Informació que conté
Incorpora les notícies
d‟actualitat, informació sobre
l‟agenda d‟activitats,
jornades i congressos, cursos,
convocatòries, etc., de la
professió de conservació i
restauració
Mostra gràfica de les
activitats que es realitzen a
l‟Escola o a l‟entorn dels
ensenyaments de
conservació i restauració

Grup d´interès
Alumnes
PD

PD
PAS

TOTS

Grup d´interès

TOTS

TOTS

L‟ESCRBCC fa un esforç constant per oferir informació pública, actualitzada, el
més exhaustiva possible i pertinent sobre les característiques del programa
formatiu i sobre el desenvolupament operatiu de l‟ensenyament, de forma
clara, agregada i accessible a tots els grups d‟interès.
Tot i així, no es tenen dades de satisfacció sobre la informació que ofereix la
web. S‟inclou com a proposta al pla de millora.
3.2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de
satisfacció.
L‟ESCRBCC publica informació actualitzada, agregada i exhaustiva sobre els
resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació al desplegable Indicadors
de l‟apartat de Qualitat de la pàgina web (evidència E3.2.2.01). Cada mes de
setembre, un cop lliurat l‟IST a l‟AQU, a inspecció i al Departament
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d‟Ensenyament, s‟actualitza el document on es pot veure l‟històric des del curs
2013-2014.
La informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció es calculen segons
les indicacions de la guia Indicadors Docents per al desenvolupament i l’anàlisi
dels Ensenyaments Artístics Superiors publicada per AQU (evidencia E3.2.2.02)
En concret, les principals famílies d‟indicadors que s‟incorporen en el
document són les següents:
 Indicadors d‟accés i matrícula
 Indicadors de professorat
 Indicadors de pràctiques externes i mobilitat
 Indicadors de satisfacció dels estudiants i professorat, i dels titulats amb la
formació rebuda
 Indicadors de resultats acadèmics que permeten el seguiment i l‟anàlisi de les
titulacions de forma agregada:
o Taxa de rendiment a primer curs i al conjunt de la titulació
o Taxa d‟abandonament a primer curs i al conjunt de la titulació
o Taxa de graduació en T i T+1
o Durada mitjana dels estudis per cohort
o Estudiants que cursen els estudis a temps complert i a temps
parcial
Es preveu incloure també en aquest apartat els indicadors sobre la inserció
laboral dels primers titulats de TS, obtinguts a partir de les enquestes realitzades
per l‟AQU durant el 2016-2017, dins l‟11a edició de l‟estudi sobre la inserció
laboral dels ensenyaments professionals. Aquest estudi ha d‟ajudar a conèixer
la inserció laboral i la continuïtat formativa de les persones graduades en
aquests ensenyaments, així com la interacció entre el sistema educatiu i el
mercat laboral. L‟ESCRBCC podrà conèixer la utilitat de la seva oferta
formativa i millorar l‟orientació als seus estudiants tal i com estableix el
procediment 17_D3_PC4_p1 Gestió de l’orientació professional dels estudiants
(evidència E3.2.2.03).
L‟anàlisi de tots aquests indicadors es veu reflectit als informes anuals de
seguiment de la titulació, els IST, i es tradueix en una sèrie de millores contínues
de la titulació.
Pel que fa als indicadors de resultats acadèmics, cal explicar que s‟han
realitzat sense comptar amb els alumnes matriculats al Curs d‟adaptació dels
antics titulats a la nova titulació de TS. Creiem que incloure‟ls en la totalitat dels
indicadors podria donar resultats equívocs, i en alguns dels indicadors no es
poden comptabilitzar, com per exemple dins les taxes d‟abandonament o de
rendiment de primer curs, etc.
Es preveu incloure també en aquest apartat de Qualitat els resultats de
l‟enquesta d‟inserció laboral realitzada per l‟AQU, on es mostrarà informació
d‟interès per als estudiants i els ocupadors, en concret informació relativa a la
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població enquestada, l‟ocupació i la valoració de la formació en la titulació
que imparteix l‟ESCRBCC.
3.2.3. La institució publica el SGIQ en què s‟emmarca la titulació i els resultats
del seguiment i l‟acreditació de la titulació.
L‟ESCRBCC publica i difon la política de qualitat i el sistema de garantia interna
de la qualitat (SGIQ_ESCRBCC) del programa formatiu que imparteix a tots els
grups d‟interès d‟acord amb les directrius establertes en el programa AUDITEAS, desenvolupat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i AQU
Catalunya (evidència E3.2.3.01).
La informació arriba a tots els grups d‟interès a través de la pàgina web de
l‟escola dins el destacat Qualitat (evidència E.3.2.3.02) de la pàgina d‟inici, o
al submenú de la pestanya superior Escola. S‟estructura en els apartats de:
Verificació, Sistema de Garantia Interna de Qualitat, Seguiment de la titulació,
Acreditació i Indicadors, tal i com mostra la taula següent. Des de la taula es
pot accedir directament a cada apartat de Qualitat de la pàgina web, i els
documents relacionats s‟adjunten com evidències.
Destacat

Submenú
Verificació

Sistema de Garantia
Interna de Qualitat
Qualitat
Seguiment de la
titulació
Acreditació*
Indicadors

Contingut
Presentació del procés de verificació de la
titulació
Memòria de verificació
Enllaç al portal d‟informes d‟avaluació AQU
Presentació del SGIQ_ESCRBCC
Manual del SGIQ_ESCRBCC
Procediments del SGIQ_ESCRBCC (evidència
E.2.15)
Informe final AQU SGIQ_ESCRBCC
Enllaç al portal d‟informes d‟avaluació AQU
Presentació de l‟IST
IST de cada curs acadèmic
Enllaç al portal d‟informes d‟avaluació AQU
Presentació del procés d‟acreditació de la
titulació
Autoinforme
Presentació dels indicadors
Documents actualitzats dels indicadors

*Durant el curs 2016-2017 s‟ha inclòs el nou apartat sobre el procés
d‟acreditació que serveix per fer públic tot el procés, des de la creació del CAI
fins al disseny final de l‟AI, segons el procediment 6_D2_PE1_p3 Procediment
d'acreditació de les titulacions inclòs al SGIQ_ESCRBCC (evidència E3.2.3.03)
A la intranet de l‟escola (evidència E3.2.3.04), accessible al PD i al PAS, també
es poden consultar i descarregar tots aquests documents relacionats amb el
sistema de garantia interna de qualitat, annexos i altres documents relacionats,
tant en format pdf, com en format doc. Tanmateix, és a la intranet on la
Coordinadora de qualitat publica els informes anuals dels 32 procediments del
SGIQ_ESCRBCC, així com les actes de les reunions anuals de la Comissió de
qualitat (CQ).
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3.3. Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat
El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l‟ESCRBCC va ser
elaborat d‟acord amb les directrius de l‟agència de qualitat AQU Catalunya i
es basa en la definició de diversos procediments, desplegats a partir de les
directrius del programa AUDIT, amb la finalitat de garantir la qualitat dels
ensenyaments que s‟imparteixen al centre, tot respectant els principis de
legalitat, publicitat, transparència i participació. Així mateix, el SGIQ ha estat
totalment implantat per tal de ser eficient respecte la qualitat i la millora
contínua de la titulació.
3.3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny,
l‟aprovació, el seguiment i l‟acreditació de les titulacions.
L´aprovació del SGIQ i la seva implementació va començar el curs 2014-2015,
mentre que l‟inici de la titulació de títol superior es va iniciar el curs 2010-2011,
en conseqüència, el disseny del SGIQ_ESCRBCC (evidència E3.3.1.01) i la seva
certificació al març de 2015 (evidència E3.3.1.02) són posteriors al procés de
disseny i aprovació de la titulació. Així, doncs, no és possible valorar la seva
aportació al disseny i aprovació de les titulacions.
Tot i aquesta situació, el procediment que es va seguir per tal de realitzar el
disseny, aprovació i seguiment de la titulació, ha estat recollit en el
procediment 4_D2_PE1_p1 del SGIQ que s‟ocupa del disseny, l‟aprovació, la
implantació i la revisió dels programes formatius (evidència E3.3.1.03).
També cal destacar la transparència en l‟exposició pública de la informació
en els processos de verificació, seguiment i modificació perquè arribin a tots els
agents de la comunitat educativa (PD, PAS i estudiants), als ocupadors i a la
societat en general.
L‟apartat web de Qualitat de l‟ESCRBCC enllaça i publica la memòria de
verificació (evidència E3.3.1.04), la documentació relativa al SGIQ (evidència
E3.3.1.05), els informes de seguiment de la titulació (evidència E3.3.1.06) i els
indicadors (evidència E3.3.1.07), així com l‟acreditació(evidència E3.3.1.08).
3.3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d‟informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient de la titulació, en especial els resultats
acadèmics i la satisfacció dels grups d‟interès.
La dimensió 6 del SGIQ fa referència a la recollida i anàlisi dels resultats per a la
millora dels programes formatius (evidència E3.3.2.01). El programa formatiu
que ofereix l‟ESCRBCC esta sotmès a un procés d'avaluació contínua per a la
millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les
valoracions que fan els estudiants, PD, PAS i serveis, així com titulats i
ocupadors.
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L'opinió de tots aquest grups d‟interès és bàsica a l'hora de detectar els punts
forts i els febles de la titulació i permet introduir els ajustos necessaris en el
procés de millora continuada.
L‟instrument de recollida d‟informació consisteix en primer lloc en enquestes
anònimes personalitzades per quantificar el grau de satisfacció dels
estudiants(evidència E3.3.2.02), tal i com descriu el procediment 27_D6_PC_p1
Gestió i anàlisi dels resultats acadèmics i de la satisfacció dels estudiants
(evidència E3.3.2.03). Per tal de tenir un panorama de dades complet, és
important tenir en compte l‟opinió del PD respecte l‟estructura del pla
d‟estudis, els grups i horaris, la coordinació docent, les metodologies docents,
el sistema d‟avaluació, els recursos docents i els resultats d‟aprenentatge de
l‟alumne (evidència E3.3.2.04), tal i com exposa el procediment 28_D6_PC_p2
Gestió i anàlisi de la satisfacció del PD i del PAS (evidència E3.3.2.05).
Un altre dels col·lectius implicats en les activitats formatives que es realitzen a
l‟escola és el PAS, com també exposa el procediment anterior. Recollir la seva
opinió també resulta bàsic i es realitza d‟igual manera a través
d‟enquestes(evidència E3.3.2.06).
Tots els grups d‟interès mencionats donen la seva opinió sobre les Instal·lacions i
serveis que ofereix l‟escola a través d‟una enquesta anual (evidència
E3.3.2.07).
Totes aquestes enquestes es realitzen on line a través dels formularis que
proporciona Google Drive. El Coordinador pedagògic remet a cada membre
del col·lectiu, que és valorat, els resultats en format paper i electrònic, perquè
pugui consultar-los en qualsevol moment i fer el seu procés de reflexió i
propostes de millora. És també la persona responsable d‟analitzar les dades i,
un cop comunicades a l‟Equip directiu, es realitzen entrevistes individualitzades
amb els professors, la valoració docent dels quals es considera millorable, per
tal de buscar les estratègies que millorin la seva activitat.
Tanmateix amb els responsables de la gestió, manteniment i millora dels
recursos materials i serveis, s‟analitzen els resultats sobre la valoració de les
infraestructures i serveis de l‟escola, es detecten els punts febles i proposen
actuacions de millora a l‟Equip directiu i a l‟inrevés.
Els resultats generals es comuniquen al claustre de professors i al Consell escolar
a final de curs, i s‟elabora un informe per incloure a l‟IST.
L‟altre instrument de recollida d‟informació són les enquestes realitzades sobre
el PAT (evidència E3.3.2.08), que si bé es planteja com un servei d‟atenció a
l‟estudiant mitjançant el qual el professorat orienta, informa i assessora a
l‟alumnat al llarg dels seus estudis, permet també detectar els punts forts i els
febles en el desenvolupament de l'oferta formativa, en el contingut de les
matèries i en l'actuació docent desenvolupada pel professorat, tal i com
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s‟exposa al procediment 14_D3_PC2_p1 Protocol de suport i orientació als
estudiants (evidència E3.3.2.09).
Els tutors són els responsables de la valoració de les reunions grupals i
individuals que determina el PAT de l‟ESCRBCC i de transmetre els resultats al
Coordinador pedagògic (evidència E3.3.2.10) i al Coordinador de cursos
comuns (evidència E3.3.2.11). L‟anàlisi d‟aquests resultats permet introduir
ajustos per tal que la titulació respongui a les expectatives d'aprenentatge dels
estudiants i d‟orientació acadèmica, i garantir, així, la qualitat del programa
formatiu.
Pel que fa a la recollida i anàlisi dels resultats per a la millora d‟altres recursos
d‟aprenentatge i suport a l‟estudiant, es contempla també la realització
d‟enquestes de satisfacció sobre les pràctiques externes per part dels alumnes i
dels centres ocupadors (evidència E3.3.2.12) i sobre el Programa de mobilitat
que realitza anualment el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación) i que aporta al seu informe anual (evidència E3.3.2.13), tal i
com s‟exposa als procediments 15_D3_PC3_p1 Gestió del programa de
mobilitat dels estudiants del centre (evidència E3.3.2.14), 16_D3_PC_p2 Gestió
del programa de mobilitat dels estudiants rebuts (evidència E3.3.2.15) i
18_D3_PC5_p1 Gestió de les pràctiques externes del programa formatiu
(evidència E3.3.2.16). Els propietaris d‟aquests procediments del SGIQ són els
responsables de traspassar aquests indicadors al Coordinador pedagògic i
d‟incloure‟ls en l‟informe anual del seu procediment en concret.
Tanmateix, el procediment 30_D6_PS_p1 Sistema d’aplicació en la gestió
d’incidències, reclamacions, suggeriments i felicitacions (evidència E3.3.2.17)
contempla la guia a seguir en aquesta matèria. El curs 2016-17 es va col·locar
una bústia de suggeriments, com a proposta de millora, que pretén ser una
eina que obri un altre canal de comunicació en la línia de l‟escolta i la millora
continua que el centre es proposa.
També es recullen i s‟analitzen els resultats acadèmics per tal de fer l‟anàlisi i el
seguiment del pla d‟estudis tal i com s‟exposa al procediment 5_D2_PE1_p2
Revisió i avaluació del desenvolupament dels plans d’estudis i al seu informe
anual (evidència E3.3.2.18). En primer lloc, els Caps d‟àrea recullen els informes
de seguiment docent de les assignatures de la seva àrea i elaboren l‟informe
resum que lliuren a Coordinació pedagògica, encarregada de la seva revisió i
anàlisi per a l‟IST (evidència E3.3.2.19) i la seva publicació a la intranet. A més a
més, es calculen els indicadors de rendiment, abandonament, graduació,
eficiència i durada dels estudis per cohort, segons els paràmetres indicats a la
guia d’Indicadors docents per al desenvolupament i l’anàlisi dels
ensenyaments artístics superiors (Versió 1 octubre 2014) d‟AQU Catalunya. La
Coordinació pedagògica també és la responsable de la seva anàlisi i
valoració per a l‟IST, i la seva publicació a la pàgina web de l‟escola.
El seguiment i mesura es realitza amb la recollida d‟indicadors i l‟elaboració de
l‟informe anual de seguiment del procediment D1_PE_p2 Gestió de la
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documentació del SGIQ (evidència E3.3.2.20). Aquests indicadors i l‟informe
ajuden a conèixer els resultats que s‟obtenen, el grau de compliment dels
objectius previstos i com orientar les millores del procediment.
La Comissió de qualitat és l‟òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar i
aprovar aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema. Realitza
l‟avaluació i defineix les millores, establint, si s‟escauen, uns requeriments i unes
recomanacions que retornen al propietari perquè les incorpori.
La Comissió de qualitat en el seu informe anual (evidència E3.3.2.21) valora el
grau d‟implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l‟Equip directiu, al Claustre i al Consell escolar per a la
seva informació. Tant l‟informe del procediment com l‟informe de la Comissió
de qualitat s‟incorporen a l‟IST.
Sistema d‟enquestes per a la recollida de l‟opinió dels grups d‟interès:
Enquesta
Col·lectiu
Temps
Format
Entitat
Periodicitat
Grau
satisfacció
alumnes
Grau
satisfacció
PD
Grau
satisfacció
PAS
Instal·lacions
i serveis

Inici

Estudiants

Final del
semestre

En línia

ESCRBCC

Semestral

2013

Professorat

Final de
curs

En línia

ESCRBCC

Anual

2015

Personal
administració
i serveis

Final de
curs

En línia

ESCRBCC

Anual

2015

En línia

ESCRBCC

Anual

2013

En línia

ESCRBCC

Anual

2015

En línia

sBid

Anual

2014

En línia

SEPIE

Anual

2014

En línia

sBid

Anual

2014

Telefònica

IL
DE+AQU

Trianual

2017

Tots

PAT

Estudiants i
professorat

Pràctiques

Estudiants

Programa de
mobilitat

Estudiants i
professorat

Ocupadors

Ocupadors

Titulats

Graduats

Final de
curs
Final de
curs
Final de
curs
Finalització
conveni
Al final de
curs
Principis 2n
semestre

3.3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora
que s‟utilitza per a la seva millora contínua.
L‟òrgan responsable del SGIQ de l‟ESCRBCC és la Comissió de qualitat del
centre, la qual està integrada en el Consell escolar i formada per cinc
membres, representatius dels diferents grups d‟interès de l‟ESCRBCC. La
Comissió de qualitat està presidida pel Director de l‟ESCRBCC i està integrada
pel Coordinador pedagògic del centre (responsable de l‟IST de l‟ESCRBCC), un
professor (que actua de Coordinador de qualitat del centre i que és escollit
per l‟Equip directiu amb el vistiplau del Claustre), un alumne (seleccionat entre
els representants dels estudiants al Consell escolar de l‟ESCRBCC) i un membre
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del PAS (coincident amb el representant del PAS al Consell escolar de
l‟ESCRBCC).
Els cinc integrants de la Comissió de qualitat de l‟ESCRBCC poden comptar per
a qüestions puntuals que depassin l‟àmbit intern de l‟ESCRBCC, amb la
participació d‟un ocupador professional de prestigi de l‟àmbit de la
conservació i la restauració que podria actuar com a consultor.
Dita comissió es reuneix 3 cops a l‟any: a principi de cada curs acadèmic per
tal d‟establir el desplegament del pla d‟actuació anual, a mig curs per fer
seguiment i a finals del curs acadèmic, quan ha de redactar l‟informe referent
al seguiment, revisió i millora del SGIQ, en què fa constar el grau de conformitat
amb els resultats obtinguts sobre la política i els objectius plantejats (evidència
E3.3.3.01). L‟Equip directiu també fa el seguiment dels objectius que es planteja
el Coordinador de qualitat (evidència E3.3.3.02) en tres reunions que es
desenvolupen al llarg del curs (evidència E3.3.3.03).
Pel que fa al seguiment, revisió i millora del SGIQ, cal assenyalar que s‟ha
incorporat un protocol d‟actuació que vincula el SGIQ amb l‟IST on figura el Pla
de millora, amb les fites a assolir, els responsables de portar-les a terme, i el
calendari corresponent. Tanmateix s‟aporta la informació sobre les fites
plantejades els curs anterior i si s‟han assolit, parcialment o no s‟han aconseguit
(evidència E3.3.3.04).
S‟estableix que, durant la segona quinzena de juny, cada propietari o
responsable d‟un procediment del SGIQ redacta un informe anual sobre la
implantació del procediment, les actuacions realitzades, els objectius
acomplerts, la detecció de punts febles i les propostes de millora per al curs
següent, establint la priorització i temporalitat d‟aquestes. En aquest informe, hi
són també inclosos els indicadors o dades absolutes que hagi generat el
procediment (evidència E3.3.3.05).
La Comissió de qualitat és l‟òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar i
aprovar aquests 31 informes. Realitza l‟avaluació de cada procediment i
defineix les millores, establint, si s‟escauen, uns requeriments i unes
recomanacions que retornen al propietari afectat perquè les incorpori en el
procediment. La Comissió de qualitat genera un informe anual que valora el
grau d‟implementació del SGIQ-ESCRBCC i la seva idoneïtat. Aquest
document es presenta a l‟Equip directiu i al Consell escolar per a la seva
informació (evidència E3.3.3.06).
Tant els informes dels procediments com l‟informe de la Comissió de qualitat
s‟incorporen a l‟Informe de Seguiment de la Titulació i es distribueixen segons
els diferents apartats de les 4 dimensions en què està estructurat.
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3.4 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
3.4.1. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és
suficient i adequat, d‟acord amb les característiques de les titulacions i el
nombre d‟estudiants.
Context general
L‟ESCRBCC és un centre públic que depèn del Departament d‟Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i en ell s‟imparteixen ensenyaments artístics
superiors equivalents a un grau universitari. Això el fa molt singular, ja que
juntament amb l‟Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya
(evidència E3.4.1.01) són els dos únics centres dependents de la Generalitat de
Catalunya que ofereixen ensenyaments artístics superiors. Si bé l‟ESDAP té una
estructura organitzativa completament diferent, ja que està implantada en set
escoles on s‟imparteixen també cicles formatius i batxillerats artístics. Aquest fet
fa que el professorat que exerceix a l‟ESCRBCC és l‟únic de tot Catalunya que
depèn del Departament d‟Ensenyament i no imparteix en cap circumstància
assignatures de secundària (cicles formatius o batxillerats artístics), encara que
pertany al cos d‟arts plàstiques i disseny equivalent al cos de professorat de
secundària.
D‟altra banda, segons el punt 5 de la disposició addicional sisena de la LOE la
provisió de places per a funcionaris docents en els centres superiors
d‟ensenyaments artístics s‟ha de fer amb un concurs específic (evidència
E3.4.1.02). A la pràctica aquesta disposició addicional només afecta al
personal docent de l‟ESCRBCC, ja que el professorat de l‟ESDAP exerceix en
centres on s‟imparteixen titulacions que no són equivalents a un grau
universitari. Al llarg dels 25 anys d‟existència de l‟ESCRBCC s‟ha fet un concurs
de mèrits per proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docents vacants
del cos de professors d‟arts plàstiques i disseny a l‟ESCRBCC, concretament 2
places de dibuix artístic i color, 3 places d‟història de l‟art i 2 de volum
(resolució EDU/822/2008, de 12 de març) (evidència E3.4.1.03).
En definitiva, i mentre no es creï un cos de funcionaris d‟ensenyaments artístics
superiors o bé no s‟elabori una normativa de personal docent específica per
als centres d‟ensenyaments artístics superiors o bé s‟atorgui autonomia i poder
de decisió al centre, l‟ESCRBCC es veu obligada a aplicar la normativa que
ordena per llei el Departament d‟Ensenyament i que és la mateixa que regula
als centres d‟educació secundària. Aquesta normativa està recollida al decret
39/2014 de 25 de març i no permet desenvolupar una política de personal
pròpia (evidència E3.4.1.04).
Així, doncs, l‟equip directiu de l‟ESCRBCC defineix els perfils de la plantilla
docent del centre en funció del seu programa formatiu i fa la proposta al
Departament d‟Ensenyament i al Consorci d‟Educació de Barcelona, que són
qui acaben validant la proposta de l‟ESCRBCC. Els interinatges i substitucions es
cobreixen amb el professorat inscrit a la borsa de treball del personal docent
del Consorci d‟Educació de Barcelona.
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L‟altra normativa que cal aplicar és el reial decret 303/2010, de 15 de març,
pel qual s‟estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments artístics regulats per la LOE. En l‟article 20 es determinen els
requisits per exercir la docència en els ensenyaments artístics superiors i en
l‟article 28 es determina la relació numèrica professor-alumne en els estudis de
conservació i restauració de béns culturals, que estableix d‟1/20 en les classes
teòriques i d‟1/10 a les classes teoricopràctiques i tallers (evidència E3.4.1.05).
Finalment, cal tenir en compte que el SGIQ_ESCRBCC inclou dos procediments
relacionats amb el PD i la seva gestió, el 19_D4_PE_p1 Polítiques del PD
(evidència E3.4.1.06) en què es detallen les polítiques del personal docent, i el
23_D4_PS_p1 Accés, formació i promoció del PD (evidència E3.4.1.07) en que
es detallen l‟accés, formació i promoció del personal docent.
Personal docent
Durant el curs 2015-2016 l‟ESCRBCC comptava amb 23 professors (21
professors a temps complet i dos a mitja jornada). D‟aquests professors, 4 eren
catedràtics i 5 doctors. Les especialitats dels professors eren les següents:
Conservació-Restauració (11), Història de l'Art (4), Arqueologia (1), Volum (2),
Dibuix Artístic i Color (2), Fotografia (1), i Biologia, Física i Química (2). Cal
indicar que el doctorat no és un requisit per ser professor a l‟ESCRBCC, segons
l‟article 20 del reial decret 303/2010 de 15 de març esmentat anteriorment,
per la qual cosa el professorat doctor de l‟ESCRBCC ho ha fet a títol individual
i sense comptar amb cap ajut econòmic ni de cap altra mena per part de
l‟administració pública.
Personal a temps
complet
5
16
0
21

Personal a
temps parcial
0
2
0
2

Personal a temps
complet
9

Personal a
temps parcial
2

Total

Història de l’art

4

0

4

Arqueologia

1

0

1

Volum

2

0

2

Dibuix artístic i color

2

0

2

Fotografia

1

0

1

Biologia, Física, Química

2

0

2

TOTAL

21

2

23

Curs 2015-16
Doctors
Titulats superiors
Sense titulació superior
TOTAL

Curs 2015-16
Conservació-restauració

Total
5
18
0
23

11
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A la taula següent es mostren els anys de docència a l‟ESCRBCC dels
professors que formaven part de l‟equip docent durant el curs 2015-2016,
amb enllaç al seu currículum públic a la pàgina web del centre. Tanmateix,
es poden veure les assignatures que impartien, així com el curs, semestre i
crèdits assignats.
Anys docència
ESCRBCC
fins curs 2015-2016

PD

Alcalde Ceravalls,
Xavier

25

Alcántara Rodrigo,
Gener

25

Artigau Miralles,
Montserrat

19

Balust Claverol, Lídia

Balliu Badia, M. Àngels

Biasi Pascual, Carolina

21
23
24

Camps Giralt,
Joaquim

20

Català Bover, Lídia

14

Chavarria Puyol, Eva

6

Chinchilla Sánchez,
Júlia

22

Cortés, Matilde C.

Franch Pagés, Sílvia

5
22

Assignatures que imparteix

Curs

Semestre

Crèdits

Volum
Volum i tècniques d‟emmotllats i reproduccions
Mètodes de reproducció arqueològica
Materials i procediments dels béns arqueològics
Materials i procediments dels béns escultòrics II
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns pictòrics I
Introducció als materials de l‟art contemporani
Materials i procediments del document gràfic II
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns escultòrics I
Introducció als materials del patrimoni immoble
Protecció i conservació dels béns culturals
immobles
Normativa sobre conservació i restauració del
patrimoni cultural
Materials i procediments del document gràfic I
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns pictòrics II
Teoria i pràctica de la conservació i restauració del
document gràfic I
Conservació preventiva
Tècniques d‟enquadernació
Teoria i pràctica de la conservació i restauració del
document gràfic II
Volum
Volum i tècniques d‟emmotllats i reproduccions
Mètodes de reproducció escultòrica
Materials i procediments dels béns escultòrics I
Iconografia clàssica
Història de l‟art II
Iconografia cristiana
Història del llibre i del document gràfic I
Història del llibre i del document gràfic II
Història de la pintura II
Dibuix
Dibuix i color
Procediments i tècniques del dibuix arqueològic
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns arqueològics I

1r
2n
3r BA
3r BA
4t E

2n
1r
2n
2n
1r

6
4
3
5
4

3rP

Anual

23

3r
4t DG

2n
1r

3 op
4

3r E

Anual

23

3r

2n

3 op

4t

2n

3 op

3r

1r

3

3r DG

2n

3

4t P

Anual

18

3r DG

Anual

23

2n
3r DG

1r
2n

6
5

4t DG

Anual

18

1r
2n
3rE
3rE
1r
2n
3r
3r DG
4t DG
4t P
1r
2n
4t BA

2n
1r
2n
2n
2n
2n
2n
1r
1r
1r
1r
2n
1r

6
4
3
5
3
4
3
9
6
9
7
4
4

3r BA

Anual

23

1r
3r P
4t P

1r
2n
1r

7
3
4

4t BA

Anual

18

4t

2n

6

Dibuix
Forma i color
Materials i procediments dels béns pictòrics II
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns arqueològics II
Pràctiques externes
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Hernández Pascual,
Imma
Doris, Leussler Roth

López Lorente, Eva

5
23

6

Formació pràctica complementària I
Formació pràctica complementària II
Fotografia I
Fotografia II
Principis teòrics i pràctics de la conservació i
restauració de béns culturals II
Història de l‟art I
Tècniques de documentació
Museologia
Gestió del patrimoni cultural

Història de l'escultura I
Lozano Tormo, Jordi

1

Mirambell Abancó,
Miquel

24

Marín Ortega, Sílvia

Prada Pérez, José L.

1

24

Pujol Hamelink, Marcel

22

Quiles Roca, Margarida

22

Ramírez Calise,
Verónica

10

Rocabayera Viñas,
Rosa

24

Història de l‟escultura II
Principis teòrics i pràctics de la conservació i
restauració de béns culturals 1r
Director
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns arqueològics I
Tècniques de recuperació de materials
arqueològics
Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori I
Fonaments de la química i la física I
Fonaments de la biologia i les ciències de la terra II
Materials I
Ciències i tecnologies aplicades al coneixement
dels materials dels béns culturals II
Recursos informàtics I
Recursos informàtics II
Arqueologia I
Epigrafia i numismàtica
Arqueologia II
Història del llibre i del document gràfic I
Formació i orientació laboral
Conservació preventiva
Conservació de l‟art contemporani
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns escultòrics II
Teoria i historia de la conservació i restauració
Història de les arts decoratives I
Projectes
Formació i orientació laboral
Fonaments de la biologia i les ciències de la terra I
Fonaments de la química i la física II
Metodologia de la investigació
Materials II
Ciències i tecnologies aplicades al coneixement
dels materials dels béns culturals I
Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori II

3r
4t
1r
2n

2n
2n
1r
2n

3 op
3 op
5
4

2n

Anual

19

1r
2n
3r
3r
3r E
4t E

1r
2n
2n
2n
1r
1r

4
2
3
3
9
9

1r

Anual

13

3r BA

Anual

23

4t BA

1r

3r
1r
2n
1r

1r
1r
1r
2n

2
3
3
4

4t

2n

4

1r
2n
3r BA
3r DG
4t
3r DG
4t
2n
4t

2n
1r
1r
1r
1r
1r
2n
1r
2n

4
2
6
3
6
9
4
6
3 op

4t E

Anual

18

1r
1r
4t
4t
1r
2n
2n
2n

2n
2n
1r
2n
1r
1r
2n
2n

4
4
4
4
3
2
2
4

3r

1r

3

4t

1r

2

En el curs 2016-2017 el personal docent s‟ha incrementat amb un professor
més de Conservació-Restauració, essent actualment de 24 professors (dels
quals 20 són professors a temps complet i quatre són a mitja jornada), la qual
cosa no ha suposat cap modificació de la plantilla, que és de 22 places
docents a temps complet. Les especialitats són: Conservació-Restauració
(12), Història de l'Art (4), Arqueologia (1), Volum (2), Dibuix Artístic i Color (2),
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3

Fotografia (1), i Biologia, Física i Química (2). Finalment, 4 són catedràtics i 6
són doctors.
Personal a temps
complet
6

Personal a
temps parcial
0

Titulats superiors

14

4

18

Sense titulació superior

0

0

0

TOTAL

20

4

24

Personal a temps
complet
8

Personal a
temps parcial
4

Història de l’art

4

0

4

Arqueologia

1

0

1

Volum

2

0

2

Dibuix artístic i color

2

0

2

Fotografia

1

0

1

Biologia, Física, Química

2

0

2

TOTAL

20

4

24

Curs 2016-17
Doctors

Curs 2016-17
Conservació-restauració

Total
6

Total
12

Si comparem aquestes dades amb les dels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 20142015 ens trobem que en aquests tres cursos la plantilla docent era de 21
professors a temps complet i que tots eren titulats superiors, dels quals 4 eren a
més catedràtics. L‟única diferència amb els cursos 2015-2016 i 2016-2017 és
l‟augment d‟una plaça de professor a temps complet en l‟especialitat de
Conservació i restauració. L‟increment de professors en els dos darrers cursos
es deu al fet que dues professores majors de 60 anys han sol·licitat la reducció
de mitja jornada, la qual cosa significa un augment de professors, però no de
plantilla.
Tanmateix, el canvi més rellevant és l‟augment del nombre de doctors, ja que
en els cursos 2012-2013 i 2013-2014 l‟ESCRBCC comptava amb 3 doctors,
mentre que en el curs 2014-2015 va passar a tenir 4 doctors, per acabar el
curs 2016-2017 amb 6 doctors.
Tota la informació sobre el personal docent com el contacte, el càrrec i el
seu currículum, és d‟accés públic a la pàgina web (evidència E3.4.1.08),
Finalment cal dir que el règim laboral del professorat de l‟ESCRBCC és el
mateix que el d‟un professor de secundària. Això significa 28 hores setmanals
presencials al centre, de les quals 20 hores són lectives. Tots els professors es
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veuen afectats per aquest mateix règim laboral, independentment de la
seva condició de doctors o catedràtics, per la qual cosa són pocs els
professors que només imparteixen classes a un sol curs, concretament només
5 professors de 23. Aquest fet fa que el professorat tingui una visió més àmplia
del pla d‟estudis i estigui més predisposat a la interdisciplinarietat, també
impedeix que el professorat novell o amb una situació laboral més inestable
s‟adjudiqui als cursos comuns (1r i 2n).
Pel que fa a les vuit hores no lectives, es destinen a tasques de direcció,
coordinació, tutories, biblioteca, manteniment de taller, recerca d‟obres a
restaurar, etc. Tot això implica una presència diària al centre de tot el
professorat (llevat dels que gaudeixen de mitja jornada), que garanteix una
dedicació adequada per desenvolupar les tasques docents i d‟atenció als
estudiants, a més de realitzar diverses tasques per al centre.
D‟altra banda i pel que fa a la situació laboral del personal docent, dels 23
professors que constituïen el claustre durant el curs 2015-2016, 16 són
funcionaris de carrera. La resta del personal docent és interí (6) o substitut (1).
Personal a temps
complet
15

Personal a temps
parcial
1

Interins

6

0

6

Substituts

0

1

1

TOTAL

21

2

23

Personal a temps
complet
14

Personal a temps
parcial
2

Interins

6

0

6

Substituts

0

2

2

TOTAL

20

4

24

Curs 2015-16
Funcionaris

Curs 2016-17
Funcionaris

Total
16

Total
16

Aquesta situació demostra que és una plantilla molt estable i cohesionada, de
fet 14 dels 23 professors del curs 2015-2016 exerceixen a l‟ESCRBCC des dels
primers anys de la fundació de l‟escola (és a dir, del període 1991-1995), de
manera que han contribuït a construir l‟ESCRBCC des del seu origen, mantenint
una implicació amb el centre que va més enllà d‟una relació estrictament
laboral. Una altra dada destacable és que dues de les professores també
havien estat alumnes de l‟ESCRBCC, també amb un fort grau d‟implicació.
D‟altra banda, es pot concloure que les especialitats docents del professorat
són les adequades, que els professors estan acostumats a treballar d‟una
forma interdisciplinària i que ho fan amb alumes de més d‟un curs; també cal
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ressenyar que el grau d‟implicació del professorat amb la institució és elevat,
com es desprèn de les seves tasques complementàries i que es poden
observar en l‟organització del centre. Això no obstant, cal indicar que aquesta
càrrega horària impedeix disposar d‟hores de dedicació a la recerca.
De fet, la participació del professorat de l‟ESCRBCC en projectes de recerca
universitaris sempre ha estat a títol individual, provocat per la seva situació
personal i per la seva vinculació amb les universitats o grups de recerca, ja que
alguns d‟ells són professors associats o col·laboradors d‟universitats catalanes.
També han estimulat la recerca entre els estudiants i han codirigit tesis
doctorals o bé han estat en tribunals de tesis. Ara bé, cal recordar que per ser
professor de l‟ESCRBCC no cal ser doctor.
Així, doncs, pel que fa a les línies de recerca actuals del professorat de
l‟ESCRBCC, cal indicar que el professor Marcel Pujol Hamelink és membre dels
grups de recerca Tripulaciones, armamentos, construcción naval y nevegación
en el Mediterráneo medieval, HAR2013-48433-C2-1-P (Ministerio de Economía y
Competividad) i La Corona catalonaragonesa, l’Islam i el món mediterrani,
CAIMM-2014-SGR1559 (Departament d‟Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya) dirigits per la Dra. R. Salicrú (Institut d‟Història
Medieval-CSIC, Barcelona). Per la seva banda, la professora Silvia Marín
Ortega és membre del grup de recerca Comunitats de muntanya a l’Alta Edat
Mitjana: Pirineu i Prepirineu català (s. V-IX), 2014/100607 (Ministerio de Cultura)
dirigit per la Dra. Marta Sancho (UB), dins del programa Projectes de recerca
en matèria d‟arqueologia i paleontologia (2014-2017).
D‟altra banda, el professor José Luis Prada Pérez ha codirigit dues tesis
doctorals recents, concretament: Optimització de mètodes multitècnica per a
la caracterització de components orgànics i morters de calç tradicionals de
l’antiguitat. Desenvolupament de metodologies experimentals per a la seva
conservació i restauració. Aplicació a un cas d’estudi: els estucs de la pintura
mural de la cultura maia (Antiga Mesoamèrica) de Núria Guasch Ferré (UPV,
2016) i Descripción y evolución de las fases de carbonato cálcico en pasta
pintados al fresco de Luciana Pocostales Plaza (UAB, 2016).
Finalment, el professor Miquel Mirambell Abancó ha fet d‟avaluador extern de
la tesi L’art de les colradures sobre or i plata del conjunt retaulístic barroc de la
Catedral de Tortosa. Estudi dels materials i l’estat de conservació de Carmen
Clemente Martínez (UPV, 2015) i formarà part del tribunal de la tesi L’art del
retaule a l’àrea de Vic. Entre les darreries del cicle renaixentista i l’entrada de
les fórmules barroques (1568-1625 ca.) d‟Irene Abril Vilamala (UdG,
setembre/octubre de 2017).
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Això no obstant, cal recordar que l‟ESCRBCC depèn del Departament
d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que per ser professor de
l‟ESCRBCC no és necessari ser doctor. L‟ESCRBCC està ubicada en una
estructura d‟ensenyament secundari pel que fa a l‟organització del centre i del
seu professorat, que es preveu que properament es transformi per part del
Departament d‟Ensenyament. A l‟espera de futurs canvis, el Departament
d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no té plans per fomentar que
els professors de l‟ESCRBCC realitzin el doctorat.
Un cas que exemplifica la complexitat d‟aquesta situació va tenir lloc durant el
curs 2016-2017, quan el professor José Luis Prada, professor de física i química
de l‟ESCRBCC, va sol·licitar fer una estada a l‟Escola de Ciències i Tecnologia
Hèrcules pertanyent a la Universitat d‟Évora (Portugal) dins del programa
“Salvador de Madariaga” de 6 mesos per a científics sèniors a l‟estranger i per
al curs 2017-18, convocat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El
professor Prada és doctor en geologia i catedràtic d‟ensenyament secundari
en comissió de serveis a l‟ESCRBCC des de fa 25 anys. Havia fet la petició a la
Universitat d‟Évora i havia estat acceptat per aquesta institució.
Al final la sol·licitud va ser denegada pel Servei d‟Accions de Promoció i
Mobilitat de la Subdirecció General de Formació i Mobilitat del Professorat i
Innovació Docent del MECyD, el qual va respondre que el professor Prada no
podia participar en el programa perquè per a ser catedràtic d‟ensenyament
secundari o d‟arts plàstiques i disseny no és necessari ser doctor.
Organització del personal docent
L‟ESCRBCC està organitzada en cinc àrees docents, de manera que el
professorat es distribueix dins aquestes àrees. Cal dir que molts professors
pertanyen a més d‟una àrea en funció de les assignatures que imparteixen, fet
que facilita la interdisciplinarietat:
1. Àrea de Cursos comuns, integrada per tot el professorat que imparteix
assignatures al Primer i Segon curs. Afecta a 15 professors i el cap d‟àrea
coordina també el PAT i tutoritza les beques, en coordinació amb la Secretaria
de l‟ESCRBCC.
2. Àrea de Conservació i Restauració, integrada per tot el professorat que
imparteix assignatures de pràctiques i teoria de la conservació i restauració o
relacionades. Afecta a 12 professors.
3. Àrea d’Humanitats, integrada per tot el professorat que imparteix
assignatures teòriques de caire històric o humanístic. Afecta a 5 professors.
4. Àrea de Plàstica, integrada per tot el professorat que imparteix assignatures
plàstiques. Afecta a 6 professors.
5. Àrea de Ciències i Tecnologia, que té cura del manteniment dels
laboratoris i dóna suport científic i tecnològic als tallers. Està integrada per tot
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el professorat que imparteix assignatures relacionades amb la biologia, la
física i la química, la informàtica i la fotografia. Afecta a 4 professors.
D‟altra banda, l‟ESCRBCC compta amb 4 càrrecs directius (Director, Cap
d‟estudis, Coordinador pedagògic i Secretari) i 6 càrrecs de coordinació que
es desenvolupen durant les hores no lectives. Els càrrecs de coordinació
desenvolupats pel personal docent són:
1. Coordinador d’informàtica. És el professor encarregat de l‟aula
d‟informàtica i de l‟equipament informàtic de l‟escola.
2. Coordinador de pràctiques. És el professor que coordina les assignatures de
pràctiques externes i pràctiques obligatòries.
3. Coordinador lingüístic, intercultural i de cohesió social. La seva principal
funció és la publicació anual de la revista “Unicum” en què hi participen
professors i estudiants de l‟ESCRBCC.
4. Coordinador de prevenció de riscos laborals. S‟encarrega del simulacre
d‟evacuació anual, accidents laborals, formació i de la relació amb les
empreses que treballen a l‟ESCRBCC i amb el Consorci d‟Educació de
Barcelona.
5. Coordinador del programa de mobilitat. S‟encarrega sota la supervisió del
cap d‟estudis de l‟ESCRBCC, de tot el que afecta al programa de mobilitat
Erasmus.
6. Coordinadora de qualitat. S‟encarrega de coordinar el SGIQ_ESCRBCC.
Finalment, l‟ESCRBCC compta amb 14 tutors sota la supervisió de la Cap
d‟àrea de cursos comuns i de la Coordinadora pedagògica: 2 tutors a primer
curs, 2 tutors a segon curs, 4 tutors a 3r curs (un per especialitat), 4 tutors a 4t
curs (un per especialitat), 1 tutor per al curs d‟adaptació i 1 tutor de becaris.
Per analitzar la idoneïtat i adequació del professorat a la titulació, ens
centrarem en l‟anàlisi individualitzada de les tipologies de professorat en tres
punts claus de la titulació: el professorat de primer curs i el professorat del
treball final i de les pràctiques externes obligatòries. L‟anàlisi del professorat
de primer curs permetrà veure si s‟assegura una transició correcta de la
secundària o del nivell previ de l‟estudiant al nivell de l‟ESCRBCC. L‟estudi del
professorat de TF i de les pràctiques externes obligatòries permetrà veure si
l‟experiència professional i/o de recerca del professorat de l‟ESCRBCC és
l‟adequada per avaluar i supervisar ambdues assignatures.
Criteris d’assignació del professorat al primer curs
El primer curs del títol superior de conservació i restauració de béns culturals és
comú a totes les especialitats i consta de 12 assignatures obligatòries de
formació bàsica, de les quals una assignatura és anual (Principis tècnics i
pràctics de la conservació i restauració dels béns culturals I) i la resta són
semestrals. Cada assignatura està enquadrada dins d‟una àrea de
coneixement (Conservació i restauració, Humanitats, Plàstica i Ciències i
tecnologia) i és cada àrea la que proposa el professorat més adient per a
cada assignatura, juntament amb el Cap d‟estudis i l‟Equip directiu, que ho
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acaben validant. D‟altra banda, l‟ESCRBCC compta amb una cinquena àrea
de cursos comuns, que s‟encarrega de vetllar per la interdisciplinarietat,
l‟avaluació i les tutories de primer i segon curs, en col·laboració amb el
Coordinador pedagògic.

Assignatures
Principis teòrics i pràctics
de la conservació i
restauració dels béns
culturals I
Teoria i història de la
conservació i
restauració

Núm.
crèdits

Curs 2015-2016
Àrea

Tipus
classe

Ràtio

Núm.
Professors

13

Conservació i
restauració

Teòrica i
pràctica

1/20

Prof. 1

4

Conservació i
restauració

Teòrica

1/20

Prof. 2

Història de l’Art I

4

Humanitats

Teòrica

1/20

Prof. 3

Iconografia clàssica

3

Humanitats

Teòrica

1/20

Prof. 4

Història de les arts
decoratives I

4

Humanitats

Teòrica

1/20

Prof. 2

Pràctica

1/20
(Dib. art)
1/10
(Dib. tèc.)

Dibuix

Volum
Fonaments de la
biologia i les ciències de
la terra I
Fonaments de la
química i la física I

7

Plàstica

Prof.5
Prof. 6

6

Plàstica

Pràctica

1/20

Prof.7 (grups
AB)
i prof.8
(grups CD)

3

Ciències i
tecnologia

Teòrica

1/20

Prof. 9

Teòrica

1/20

Prof. 10

Pràctica

1/10

Prof. 11

Teòrica

1/20

Prof. 10

Teòrica

1/20

Prof. 12

3

Fotografia I

5

Materials I

4

Recursos informàtics I

4

Ciències i
tecnologia
Ciències i
tecnologia
Ciències i
tecnologia
Ciències i
tecnologia

De tot això es desprèn que 17 crèdits són impartits per professors adscrits a
l‟àrea de Conservació i restauració, 11 crèdits a l‟àrea d‟Humanitats, 13 crèdits
a l‟àrea de Plàstica i 19 crèdits a l‟àrea de Ciències i tecnologia. En total hi ha
12 professors impartint el primer curs comú, si bé un estudiant en tindrà un
màxim d‟11, ja que l‟assignatura de Volum està impartida per 2 professors
diferents i a estudiants diferents.
D‟altra banda, hi ha 2 professors que imparteixen 2 assignatures diferents: el
professor 10 que imparteix Materials I i Fonaments de la química i la física I i el
professor 2 que imparteix Teoria i història de la conservació i restauració i
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Història de les arts decoratives I. El professor 2 imparteix 2 assignatures de 2
àrees diferents, però l‟explicació rau en què és conservador-restaurador i
historiador de l‟art a la vegada, un element clau per impartir Teoria i història de
la conservació i restauració.
Quant a l‟assignatura de Dibuix l‟imparteixen 2 professors: el professor 5
imparteix 4 unitats de programació de dibuix artístic equivalents a 5 crèdits
ECTS i el professor 6 imparteix 3 unitats de programació de dibuix tècnic
equivalents a 2 crèdits ECTS. En el cas de dibuix artístic la ràtio és d‟1/20, però
en el cas de dibuix tècnic és d‟1/10.
A més, cal apuntar que tots els professors (llevat del professor 1 que imparteix
Principis tècnics i pràctics de la conservació i restauració dels béns culturals I)
també imparteixen assignatures d‟altres cursos. Aquesta característica es
considera molt rellevant per tal que el professor de primer curs tingui una visió
més global del pla d‟estudis i menys esbiaixada.
L‟única excepció la trobem en l‟assignatura de Principis tècnics i pràctics de la
conservació i restauració dels béns culturals I, que és impartida per un professor
que només fa classe a primer curs. La justificació ve donada pel fet que als
cursos 2012-13 fins al 2014-2015 aquesta assignatura la impartien diversos
professors d‟especialitat de l‟àrea de Conservació i restauració que impartien
rotativament als diversos grups d‟alumnes part dels continguts de l‟assignatura.
La fórmula no va acabar de funcionar a causa de la complexitat del
plantejament i del nombre de professors que participaven en les rotacions.
També cal recordar que hi havia un problema de plantilla, que es va
solucionar amb la concessió per part del Departament d‟Ensenyament d‟un
professor més de conservació i restauració al curs 2015-2016 i que es va
destinar precisament a primer curs.
Amb aquesta incorporació es va millorar l‟atenció i la docència a l‟estudiant
de primer curs, si bé es pot observar que en tres assignatures de primer curs no
s‟acompleixen les ràtios professor/alumnes del reial decret 303/2010, de 15 de
març, pel qual s‟estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments artístics regulats per la LOE. Es tracta de les assignatures de
Principis tècnics i pràctics de la conservació i restauració dels béns culturals I,
Volum i Dibuix.
De fet, cal dir que les úniques assignatures del pla d‟estudis en què no
s‟acompleixen les ràtios són les tres assignatures pràctiques de primer curs i
dues assignatures pràctiques de segon curs, la qual cosa significa un total de 5
assignatures i suposa un 3,90% del total, complint-se la ràtio en 123 assignatures
(un 96,09%).
Pel que fa a les assignatures obligatòries seleccionades per ser examinades
pel CAE n‟hi ha dues de primer curs (Teoria i història de la conservació i
restauració i Fonaments de la química i la física I) i una assignatura de segon
curs (Volum i tècniques d’emmotllats i reproduccions). S‟han escollit perquè
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pertanyen a tres àrees de coneixement diferents, a cursos diferents i són molt
representatives de tot el que s‟acaba d‟exposar:
• Teoria i història de la conservació i restauració: està impartida per una
professora de l‟àrea d‟Humanitats que imparteix una assignatura de l‟àrea de
Conservació i restauració (Prof. 2).
• Fonaments de la química i la física I: està impartida per un professor
funcionari, doctor i cap d‟àrea de Ciències i tecnologia (Prof. 10).
• Volum i tècniques d’emmotllats i reproduccions: està impartida per dos
professors diferents, tots dos doctors (Prof. 7 i Prof. 8), i s‟imparteix en grups
diferents però a la mateixa hora, per la qual cosa es poden fer activitats
conjuntes.
Finalment, cal dir que la coordinadora de cursos comuns, tutora de beques i
coordinadora del PAT és una professora de primer curs. Amb aquesta mesura
s‟intenta assegurar una transició amb èxit de l‟estudiant de nou ingrés a
l‟ESCRBCC sobretot per evitar l‟abandonament de primer curs i afavorir la seva
integració acadèmica a la institució.
Criteris d’assignació del professorat al treball final (TF)
El TF del títol superior de Conservació i restauració de béns culturals és de 6
crèdits ECTS i l‟estudiant el realitza al segon semestre de 4t curs. Tanmateix en
quatre supòsits es pot realitzar al primer semestre del curs següent: quan el TF
s‟ha suspès, quan l‟estudiant ha renunciat al TF, quan el TF s‟ha vinculat a les
pràctiques externes obligatòries o bé quan l‟estudiant ha gaudit d‟una estada
de mobilitat Erasmus al segon semestre de 4t curs.
A partir del curs 2015-2016 i per tal de garantir una bona assignació del
professorat a cada TF, es va decidir crear la Comissió de TF de l‟ESCRBCC
formada per tots els professors d‟especialitat de l‟àrea de Conservació i
restauració, per la tutora del curs d‟adaptació, i pels caps d‟àrea de
Conservació i restauració, Humanitats, Ciències i tecnologia i Plàstica. En el
curs 2015-2016 estava integrada per 13 professors.
Les funcions de la comissió són molt precises: cada estudiant proposa un tema
a la comissió, la qual l‟accepta o el refusa, estableix el tutor de cada treball
final i, si s‟escau, el cotutor, d‟acord amb l‟especialitat docent, experiència
professional i/o recerca de cada professor. També revisa l‟evolució dels TF
abans de la seva presentació davant d‟un tribunal.
Els tutors són els professors de l‟àrea de conservació i restauració que
imparteixen l‟assignatura anual de l‟especialitat (3r i 4t curs). En el cas del curs
2015-2016 eren 9 professors. Cada un d‟aquests professors té assignat un horari
setmanal fix dedicat a fer el seguiment dels alumnes que tenen assignats: 1
hora en el cas dels professors de 3r curs i 2 hores en el cas dels professors de 4t
curs. Així, en el curs 2015-2016 el còmput d‟hores global destinat a la tutoria
dels alumnes que van fer treball final va ser de 13 hores setmanals durant tot el
curs per part de 9 professors. En el curs 2015-2016 es van presentar 40 TF (26
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estudiants del títol superior + 14 estudiants del curs d‟adaptació). Al mes de
gener de 2015 també es va presentar un TF d‟un alumne repetidor.
En el cas que un tutor consideri que, per a un bon seguiment del TF cal un
assessorament complementari, es pot assignar un cotutor al TF. El cotutor és un
professor de qualsevol de les quatre àrees de coneixement de l‟ESCRBCC i no
el pot triar l‟estudiant, sinó que es consensua durant la reunió inicial de la
Comissió de TF, entre totes les àrees en funció de les necessitats i del tema del
TF. Tanmateix, l‟alumne pot proposar al seu tutor un cotutor extern a l‟ESCRBCC
i el tutor li donarà el seu vistiplau, si s‟escau. Es tracta d‟una proposta molt
rellevant, sobretot en el cas que el TF estigui vinculat a les pràctiques externes
obligatòries.
Finalment, l‟estudiant presenta el TF davant d‟un tribunal format per tres
professors de l‟ESCRBCC: el tutor, el cotutor (si en té) i un professor de
l‟ESCRBCC (si hi ha cotutor) o dos (si no hi ha cotutor). Cal recordar també que
si hi ha un cotutor extern també formarà part del tribunal. La Normativa del TF
és accessible des de la pàgina web i des del Moodle (evidència E3.4.1.09).
Amb tota aquesta informació, el cap d‟estudis de l‟ESCRBCC estableix els
tribunals i els dies de presentació dels TF, assegurant que tant els tutors, com els cotutors i
la resta de membres del tribunal siguin les persones més adequades en cada cas.
Distribució de tutories i cotutories al curs 2015-16
PROFESSORAT

TUTORIA Curs
Adaptació

TUTORIA
4t curs

COTUTORIA
TRIBUNAL

PROFESSORAT
AL TRIBUNAL

TOTAL

Alcalde Ceravalls, Xavier
Alcantara Rodrigo, Gener
Artigau Miralles, Montserrat
Balust Claverol, Lídia
Balliu Badia, Àngels
Biasi Pascual, Carolina
Camps i Giralt, Joaquim
Català Bover, Lídia
Chavarría Puyol, Eva
Chinchilla Sánchez, Júlia
C. Cortés, Matilde
Franch Pagès, Sílvia
Hernández Pascual, Imma
Leussler Roth, Doris
López Lorente, Eva M.
Lozano Tormo, Jordi
Marín Ortega, Sílvia
Mirambell Abancó, Miquel
Prada Pérez, José Luís
Pujol Hamelink, Marcel
Quiles Roca, Margarita
Ramírez Calise, Verónica
Rocabayera Viñas, Rosa
Professionals externs

2
1
1
1
3
2
1
3
-

1
5
4
1
2
0
4
3
6
-

6
1
2
2
3
2
2
1
3
2
2
8
2
3
1

2
2
2
1
3
1
2
2
2
1
4
1
6
4
2
2
3

8
6
6
7
2
5
4
4
3
5
4
5
2
3
4
4
6
8
8
4
9
4
5
4
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En aquesta taula es pot valorar l‟assignació del professorat de l‟ESCRBCC a les
tasques dels 40 treballs finals presentats al curs 2015-2016: tutoria, cotutoria i
membre del tribunal. Hi ha implicats tots els 23 professors de l‟ESCRBCC si bé de
forma diversa: els professors més involucrats en tribunals són 4 (1 professor
participa en 9 treballs finals i 3 professors en 8 treballs finals) i els menys
involucrats són 5 (2 professors participen en 2 tribunals i 3 professors en 3
tribunals). Si s‟analitza la taula amb deteniment, s‟observa un equilibri entre les
tasques assignades i la participació en diversos tribunals entre tot el professorat,
la qual cosa permet desenvolupar una bona tasca d‟atenció. No s‟ha inclòs
en la taula un TF que va presentar un estudiant repetidor al mes de gener de
2015, ja que la comissió avaluadora era la mateixa del curs anterior.
Finalment i a proposta dels tutors, una síntesi o una part del millor TF de cada
especialitat es publica a la revista Unicum. Els primers TF es van començar a
publicar a partir del número 14 (2015) i es tracta dels millors TF del curs
acadèmic 2013-2014. Són consultables en línia (evidència E3.4.1.10).
Criteris d’assignació del professorat a les pràctiques externes obligatòries
L‟assignatura de Pràctiques externes consta de 6 crèdits ECTS i es desenvolupa
a finals del segon semestre de 4t curs. Durant el curs 2015-2016 es van fer 35
pràctiques externes obligatòries en 14 institucions diferents i 24 pràctiques
optatives en 13 institucions. Les pràctiques externes obligatòries són de 150
hores i es realitzen des de mitjans d‟abril fins a mitjans de juny. Les pràctiques
optatives estan emmarcades dins les assignatures optatives Formació pràctica
complementària I i II, de 3 crèdits ECTS cada una, es realitzen durant el segon
semestre a les tardes i són de 75 hores a 3r curs i de 75 hores a 4t curs.
Pel que fa al professorat assignat, cal dir que tant les pràctiques obligatòries
com les optatives estan coordinades per la Coordinadora de pràctiques de
l‟ESCRBCC, la qual exerceix aquest càrrec ininterrompudament des del curs
1996-1997, per tant compta amb una llarga experiència. La Coordinadora de
pràctiques té assignades 9 hores setmanals al primer semestre per a tasques
d‟organització, gestió, convenis, visites institucionals i assignació d‟estudiants; i
12 hores setmanals al segon semestre per a tasques directament relacionades
amb l‟estudiant, sobretot de tutoria.
A més, pel que fa a les pràctiques externes obligatòries, els 4 professors de
conservació i restauració de 4t curs (un de cada especialitat) tenen assignada
1 hora setmanal durant tot el 2n semestre per fer el seguiment i avaluació
juntament amb el tutor de la institució. Aquests quatre professors fan tres visites
a l‟estudiant quan està fent l‟estada a la institució (al principi de l‟estada, a
mitja estada i al final de l‟estada). Finalment, cada estudiant té assignat un
tutor per part de la institució. Aquest tutor el nomena la mateixa institució i
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s‟encarrega de programar i coordinar el pla d‟activitats de l‟estudiant. Un cop
finalitzat el període de pràctiques emet un informe final.
Tots els tràmits que ha de fer l‟estudiant, la coordinadora de pràctiques de
l‟ESCRBCC, els tutors de l‟ESCRBCC i els tutors de les institucions es realitzen a
partir de l‟aplicatiu del Banc Integrat de Dades (sBid) del Consell General de
Cabres de Catalunya i el Departament d‟Ensenyament, dins del programa E+E
(escola-empresa, empresa-escola) (evidència E3.4.1.11).
Satisfacció dels estudiants sobre el seu professorat
Al final de cada semestre, els estudiants de l‟ESCRBCC responen una enquesta
de satisfacció per a cada assignatura i per a cada professor. Aquestes
enquestes s‟executen online, durant l‟horari escolar i es fan presencialment al
centre sota la supervisió de cada tutor de curs. Cada tutor és el responsable
que els estudiants la responguin i ho organitza el dia i l‟hora que considera més
oportú per tal de minimitzar els efectes sobre el desenvolupament de l‟horari
escolar. D‟aquesta manera es garanteix que els resultats siguin representatius.
L‟enquesta té 25 preguntes que s‟agrupen en cinc blocs. Cada pregunta es
puntua de l‟1 al 5.
El primer bloc són qüestions referents a l‟autoavaluació de l‟alumnat sobre
cada assignatura (preguntes 1 a 10) i no ens interessen per a aquest apartat
de l‟, mentre que els altres quatre blocs fan referència a aspectes docents de
cada professor: en el segon bloc s‟avaluen els continguts de cada assignatura
(preguntes 11-14), en el tercer bloc es puntua l‟organització de cada professor
i assignatura (preguntes 15-20), en el quart bloc s‟avalua la motivació del
professorat (preguntes 21 a 23) i finalment en el darrer bloc es puntua la
manera d‟avaluar (preguntes 24 i 25).
Els resultats globals de les enquestes es publiquen al web de l‟ESCRBCC i són
comentats al Claustre de professors i al Consell escolar (evidència E3.4.1.12).

Autoavaluació
Continguts
Organització
Motivació
Avaluació

Valoració* curs 2014-2015
4,0
3,8
3,7
3,5
3,1

Valoració* curs 2015-2016
4,0
3,8
3,8
3,5
3,2

*S‟ha de tenir en compte que s‟està aplicant una escala d‟1 a 5, on 1 és totalment en
desacord i 5 totalment d‟acord.

Pel que fa al curs 2015-2016 els resultats són molt semblants als del curs 20142015. En ambdós casos, es tracta de bons resultats perquè s‟avalua de l‟1 al 5.
L‟aspecte que cal millorar més és l‟avaluació. Per contra, l‟estudiant tendeix a
autoavaluar-se molt favorablement. Això no obstant, l‟índex de satisfacció dels
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estudiants sobre el seu professorat és bo, destacant els continguts que
s‟ofereixen a les diverses assignatures del currículum.
Pel que fa als resultats individuals de cada assignatura són enviats a cada
professor i comentats amb cada un d‟ells per part del Coordinador
pedagògic, especialment si són molt bons o si hi ha aspectes a millorar.
D‟altra banda, l‟aplicatiu sBid permet fer una petita enquesta de satisfacció als
estudiants que han cursat les pràctiques externes obligatòries. Hi ha 4
preguntes que es poden qualificar de l‟1 al 10:
1. La informació i la relació que has mantingut amb el/la tutor/a de l‟empresa
ha estat satisfactòria?
2. La relació que has mantingut amb els companys de feina a l‟empresa ha
estat satisfactòria?
3. Estàs satisfet/a amb el seguiment del centre de les teves pràctiques?
4. Valora globalment l‟experiència.
Durant el curs 2015-2016 van fer pràctiques 35 estudiants i van respondre entre
23 i 27, depenent de la pregunta. Quant al curs 2014-2015, van fer pràctiques
27 estudiants i van respondre entre 22 i 23 depenent de la pregunta.
Número de pregunta
1
2
3
4

Mitjana* Curs 2014-2015
9,09
9,72
8,08
8,65

Mitjana* curs 2015-2016
9,50
9,78
8,83
9,44

*La valoració és sobre 10, essent 1 la més baixa i 10 la més alta.

Els resultats són força semblants, però els del curs 2015-2016 milloren tots els
indicadors del curs 2014-2015. Es valora amb un 9,50 sobre 10 al tutor de la
institució i amb un 8,83 el seguiment per part de la coordinadora de pràctiques
i els professors tutors de l‟ESCRBCC. Cal insistir que en els dos casos s‟han
millorat força els resultats respecte al curs 2014-2015 i que la puntuació és molt
alta. En síntesi, doncs, la qualificació del professorat assignat a les pràctiques
externes és molt bona.
3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada
per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.
Arran de tot el que s‟ha exposat, es considera que el professorat de l‟ESCRBCC
és suficient i disposa de la dedicació adequada, ja que l‟estructura de la
plantilla docent per impartir el títol superior de conservació i restauració de
béns culturals es idònia, equilibrada (7 especialitats diferents) i fomenta la
interdisciplinarietat i el treball en equip.
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També cal destacar que hi ha pocs professors a temps parcial i que la
implicació del PD amb la titulació i amb la missió de l‟ESCRBCC és alta, com ja
s‟ha indicat.
Un altre element a valorar és que tots els professors –independentment de la
seva condició– tenen assignades 20 hores docents setmanals i 8 hores de
dedicació a tasques complementàries. Aquesta característica té aspectes
positius, destacant una presència diària al centre que facilita la cohesió, la
interdisciplinarietat i el treball en equip; a més d‟una assignació d‟assignatures
que no es fa per criteris d‟antiguitat o condició laboral del PD, sinó d‟idoneïtat.
La impartició d‟assignatures de diferents cursos per part d‟un mateix professor
també es considera un valor positiu, que trenca amb una visió esbiaixada del
pla d‟estudis.
Tanmateix, aquesta càrrega horària dificulta fer recerca, formar-se com a
doctor i contribuir a la formació d‟altres doctors. Això no obstant, cal destacar
l‟augment del nombre de doctors a l‟ESCRBCC, ja que s‟ha passat del 21,73%
del curs 2015-2016 al 25% del curs 2016-2017, tot i no ser un requisit docent.
De tota manera, un dels principals aspectes a millorar ara mateix és la recerca
en l‟àmbit dels ensenyaments artístics i especialment en l‟àmbit de l‟ESCRBCC.
Una altre punt que cal explicar és l‟incompliment de la ràtio 1/10 en 5
assignatures del pla d‟estudis (un 3,90 % del total d‟assignatures de la titulació).
Malgrat aquest incompliment, la comissió redactora de l‟AI considera que en
el cas de Principis tècnics i pràctics de la conservació i restauració dels béns
culturals I i Principis tècnics i pràctics de la conservació i restauració dels béns
culturals II, de primer i segon curs respectivament, com que no es treballa amb
obra real procedent de museus o institucions, a diferència de les assignatures
de l‟especialitat (3r i 4t curs), l‟incompliment de la ràtio és acceptable. El fet de
treballar amb provetes permet flexibilitzar la ràtio fins a 1/20.
Quant a les assignatures de l‟àrea de Plàstica (Volum, Dibuix i Volum i
tècniques d’emmotllats i reproduccions) la ràtio d‟1/20 també és assumible
perquè s‟hi han dedicat les aules més grans i s‟han dotat de més recursos. Cal
recordar, però, que en el cas de Dibuix tècnic (dues unitats de programació
de l‟assignatura de Dibuix) la ràtio és d‟1/10. De tota manera, s‟està treballant
amb l‟administració pública per tal d‟augmentar la plantilla de professors.
Així doncs, la comissió redactora de l‟AI considera que les ràtios de l‟ESCRBCC
són una fortalesa distintiva del centre que permet desenvolupar les
competències amb plenes garanties de qualitat. L‟atenció personalitzada i
individualitzada als estudiants també és un dels altres punts forts de la
docència de l‟ESCRBCC, ja que cada estudiant fa una mitjana d‟entre 26 i 27,5
hores presencials setmanals de classe al centre i cada professor fa 20 hores
lectives setmanals. A més, cal tenir en compte que al curs 2015-2016 hi havia
165 estudiants matriculats i 23 professors exercint.
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3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de
l‟activitat docent i investigadora del professorat.
Accés a l’ESCRBCC
Quan un professor accedeix a l‟ESCRBCC s‟integra en una de les quatre àrees
de coneixement de l‟ESCRBCC (Conservació i restauració, Humanitats, Plàstica
i Ciències i tecnologia). El cap d‟àrea li fa l‟acollida i, si s‟escau, l‟avaluació,
segons el Pla d‟acollida del centre accessible a la intranet (evidència
E3.4.3.01), i la normativa del Departament d‟Ensenyament, que en ocasions
comporta també la participació de l‟inspector del centre. S‟informa al
professor novell de la metodologia docent, de les funcions del professorat, i de
la missió, valors i organització de l‟ESCRBCC.
Quant a l‟avaluació del personal interí o substitut docent que arriba a
l‟ESCRBCC procedent de la borsa de treball del Consorci d‟educació de
Barcelona, s‟ha de realitzar aplicant unes instruccions sobre el període de
prova inicial recollides a la resolució ENS/1703/2014 de 16 de juliol. Aquestes
instruccions estableixen un procediment diferent si el nomenament ha estat
inferior a un mes (no cal fer avaluació), si el nomenament és superior a 1 mes
(cal fer un informe a la finalització del nomenament), nomenament superior a
4 mesos (cal fer una avaluació al final del 4t mes) i nomenament per a tot el
curs (cal fer una avaluació al final del 4t mes i al final de curs) (evidència
E3.4.3.02) (evidència E3.4.3.03).
Integració a l’ESCRBCC
Un cop integrat a l‟ESCRBCC, el professorat compta amb espais de suport
destinats a proporcionar informació sobre diversos aspectes per desenvolupar
la seva tasca:
1. Àrea de coneixement. Tot i que el cap d‟àrea esdevé el mentor del
professor novell, l‟àrea es reuneix com a mínim un cop al mes per compartir
aspectes docents i organitzatius entre tot el professorat assignat a l‟àrea.
2. Formació per part del Departament d‟ensenyament i del Consorci
d‟educació de Barcelona, tant en línia com presencial. Aquesta formació del
professorat persegueix l‟actualització de la qualificació professional, la millora
de les pràctiques educatives i la gestió dels centres per tal de contribuir a la
millora dels resultats i dels processos d‟aprenentatge (evidència E3.4.3.04).
L‟oferta docent és molt variada i inclou diversos aspectes: formació permanent
del PD, formació general del PD, formació per a col·lectius específics, formació
d‟estiu, formació en d‟altres institucions i converses pedagògiques (evidència
E4.3.05).
3. Programes de mobilitat Erasmus+ per al professorat (intercanvis docents i
estades de formació) (evidència E3.4.3.06).
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4. Cinc dies lectius per assistir a congressos, seminaris i simposis que es vehiculen
mitjançant encàrrecs de servei del director del centre i amb el vistiplau de les
àrees. Aquests encàrrecs són aprovats pel claustre i pel consell escolar del
centre
5. Cursos organitzats per la pròpia ESCRBCC segons les necessitats i les
propostes presentades pel professorat.
Durant el curs 2015-2016 i pel que fa als punts 3, 4 i 5, es van concedir 7
encàrrecs de servei per a formació específica del professorat, es van autoritzar
2 intercanvis dins del programa Erasmus+ per a formació del professorat a
l‟estranger i es va organitzar un curs a l‟ESCRBCC sobre fotogrametria
d‟objecte proper (20 hores) al juny de 2016 destinat al PD i a petició del
claustre de professors.
Pel que fa als cursos realitzats per part del professor i segons l‟oferta del
Departament d‟Ensenyament (apartat 2) no són recollits per la direcció del
centre perquè cada professor els gestiona a nivell individual. Cal recordar,
d‟altra
banda,
que
aquests
cursos
compten
per
promocionar
econòmicament, mentre que els dels apartats 3,4 i 5 no computen. En efecte,
cada sis anys, un professor de l‟ESCRBCC pot obtenir un estadi de promoció
docent. Aquest estadi es pot assolir per:
• Implicació en el millorament dels resultats del centre.
• Desenvolupament de funcions d‟especial responsabilitat o representativitat.
• Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l‟estadi
que s‟ha completat (evidència E3.4.3.07).
En síntesi, la comissió redactora de l‟AI valora molt positivament la qualificació
de l‟equip de professors per la seva solvència docent, per la seva qualificació
per a l‟ensenyament del títol superior de conservació i restauració de béns
culturals i pel seu grau de compromís amb la formació dels futurs conservadorsrestauradors del patrimoni de Catalunya.
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3.5. Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
El SGIQ dedica una dimensió a garantir el desenvolupament i la millora dels
sistemes de suport a l‟estudiant D3, i un altre als recursos materials i serveis D5,
que seguidament es procediran a analitzar.
3.5.1. Els serveis d‟orientació acadèmica suporten adequadament el procés
d‟aprenentatge i els d‟orientació professional faciliten la incorporació al
mercat laboral.
La institució disposa de serveis d‟orientació i recursos adequats i eficaços per
guiar a l‟alumnat tant en el seu procés d‟aprenentatge, com en la seva
inserció laboral. Des dels seus inicis, l‟ESCRBCC va posar l‟èmfasi en fomentar
una metodologia didàctica basada en la pràctica, que consisteix en la
intervenció sobre obra real, i en grups reduïts que faciliten l‟atenció
personalitzada a l‟alumnat. Aquests ensenyaments tenen un marcat caràcter
pràctic que és possible gràcies a la col·laboració de les institucions que
confien en l‟escola i cedeixen les seves obres per restaurar al centre.
Tanmateix, l‟escola té signats convenis amb moltes d‟aquestes institucions
perquè els alumnes puguin fer pràctiques optatives a tercer i quart curs i
obligatòries a quart. En aquest entorn els alumnes aprenen intervenint les obres
reals i també coneixen empreses i institucions patrimonials que són una possible
sortida professional.
El SGIQ contempla un protocol de suport i orientació als estudiants al
procediment 14_D3_PC2_p1 Protocol de suport i orientació als estudiants
(evidència E3.5.1.01) que a la vegada compleix amb la normativa vigent,
Decret 279/2006 que recull els drets i deures de l‟alumnat i regula la
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (evidència
E3.5.1.02) i el Decret d‟autonomia de centres educatius. Acció tutorial
(evidència E3.5.1.03).
L‟escola disposa d‟un Pla d‟Acció Tutorial (PAT) (evidència E3.5.1.04), que
s‟organitza des de la Coordinació pedagògica, i que va començar a
desplegar-se durant el curs 2014-15. Aquest es planteja com un servei
d‟atenció a l‟estudiant i es desenvolupa a través d‟una sèrie de tutories
diferenciades per als alumnes en funció del curs i l‟assignatura. Així, hi ha
tutoria d‟acollida d‟alumnes de nou ingrés a l‟escola, tutoria d‟alumnes de
segon curs, tutoria d‟especialitat (tercer i quart curs), tutoria de pràctiques
acadèmiques externes i tutoria de projecte de final d‟estudis (TF).
Els tutors dels grups d‟estudiants tenen un màxim de 20 estudiants per al primer i
segon curs, i de 10 a tercer i quart de la titulació. Es designen dos tutors per a
primer curs, dos per a segon. A tercer i quart es designa un tutor per
especialitat, que també exercirà les funcions d‟assessorament del TF a quart, i
finalment la coordinadora de pràctiques que realitzarà funcions tutorials per als
alumnes que fan l‟assignatura de pràctiques externes. En total 13 professors
amb el càrrec de tutors.
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Respecte la coordinació docent, s‟estableixen reunions de tutors de primer i
segon a través de la figura del coordinador de cursos comuns i atenció a
l‟estudiant (evidència E3.5.1.05), i de tercer i quart a través de la coordinació
pedagògica) (evidència E3.5.1.06). La periodicitat varia en funció de les
necessitats. Se‟n recomana una a inicis del període lectiu i una altra quan
finalitza, per fer-ne l‟avaluació. Quan es considera convenient, es fan reunions
de seguiment específiques.
Es poden distingir tres tipus d‟accions tutorials: L‟acció tutorial dirigida a
l‟alumnat de nou ingrés al centre, l‟acció tutorial general, destinada al grupclasse, i l‟acció tutorial específica, destinada als alumnes amb algun tipus de
dificultat.
No obstant, cada grup té unes especificitat que és important assenyalar:
Els alumnes de 2n curs estan al segon curs del cicle de cursos comuns i, per
tant, en finalitzar el curs hauran de triar l‟especialitat que volen cursar. Per això,
el tutor els exposa i recorda la normativa d‟accés a l‟especialitat. Per tal
d‟orientar aquesta tria els informa de les visites previstes a realitzar a centres
professionals i/o institucions de conservació i restauració de béns culturals, així
com de la visita a tots els tallers de les diferents especialitats, i la xerradacol·loqui amb ex-alumnes on s‟exposen les diferents trajectòries professionals
seguides pels participants.
Els alumnes de 3r curs, requereixen també una atenció diferenciada. Estan en
el seu primer curs d‟especialitat i necessiten adaptar-se a uns nous espais i
continguts didàctics. Per això, els cal conèixer el funcionament del taller, els
materials i estris que el conformen així com tenir present el Pla de protecció pel
que fa a les mesures de seguretat en el treball. Se‟ls informa també del
funcionament de les assignatures vinculades amb les pràctiques externes, que
els permetrà introduir-se en el món professional.
Els alumnes de 4t curs es troben al darrer any de la titulació i la informació i
l‟assessorament que cal atorgar-los està directament enfocat a l‟assoliment
dels seus estudis. Per això el tutor els exposa la normativa del Treball final del
Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (evidència
E3.5.1.07). A la vegada els informa de les assignatures vinculades amb les
pràctiques externes, tal i com s‟explica al procediment 18_D3_PC5_p1 Gestió
de les pràctiques externes del programa formatiu (evidència E3.5.1.08).
Tota la informació que l‟estudiant necessita saber sobre aquest i altres temes és
accessible a la Guia de l‟estudiant disponible al Web de l‟ESCRBCC (evidència
E3.5.1.09).
Recursos de suport a la tutoria
S‟ofereix als professors/tutors pautes d‟actuació i recursos per realitzar les
entrevistes de tutoria: fitxa de seguiment de les entrevistes i fitxa de l‟estudiant.
Aquesta fitxa forma part de l‟expedient de tutoria i s‟inicia a primer curs,
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traspassant-se posteriorment als tutors dels cursos següents. D‟aquesta manera,
els tutors d‟un mateix alumne poden fer un seguiment més acurat i disposar de
l‟historial de tutoria personalitzat (evidència E3.5.1.10).
Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge
Curs 2014-15
Curs 2015-16
Enquestes
Valor
Percentatge
Valor
Percentatge
obtingut* de respostes obtingut* de respostes
Índex de satisfacció dels
3,3
56,4%
3
53,3%
estudiants amb el PAT
Índex de satisfacció dels
3,4
47%
3,7
52%
professors amb el PAT
*S‟ha de tenir en compte que s‟està aplicant una escala d‟1 a 5, on 1 és totalment en
desacord i 5 totalment d‟acord.

Respecte l‟índex de satisfacció dels estudiants amb el PAT, obtingut a
l‟enquesta del curs 2015-16, tot i que el valor és inferior al curs 2014-15, s‟ha
incrementat la puntuació que fa referència a la difusió del PAT, en canvi s‟ha
puntuat lleugerament inferior el criteri d‟assignació de tutors, la comunicació
amb el tutor i les accions tutorials realitzades.
A l‟enquesta que recull les dades sobre l‟índex de satisfacció dels professors
amb el PAT, es detecta que ha pujat el nombre de participants en la
realització i també la percepció positiva sobre el PAT que es va posar en marxa
el curs 2014-15.
Gestió de l’orientació professional de l’estudiant
L‟ESCRBCC recull al SGIQ el procediment 17_D3_PC4_p1Gestió de l’orientació
professional dels estudiants (evidència E3.5.1.11) per tal d‟oferir una proposta
educativa que posi en contacte a l‟alumne amb el context laboral i pugui
adquirir les competències transversals necessàries en l‟exercici de la professió
tot permetent la seva inserció laboral. Amb aquest motiu el Coordinador
pedagògic, responsable de la promoció externa, recull les sol·licituds del PD
per participar i/o organitzar activitats com: xerrades de professionals de
diferents àmbits de la professió a l‟ESCRBCC, sortides amb els alumnes a
exposicions, a tallers de conservació i restauració de museus, arxius,
biblioteques, etc.
També s‟organitzen Jornades d‟orientació professional que contemplen:
La visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de
Catalunya, una taula rodona amb titulats integrats ja al món laboral per tal de
que expliquin la seva experiència, i converses amb el PD de l‟Àrea de
conservació i restauració de totes les especialitats de l‟escola.
El programes de postgrau de Pràctiques de formació per a titulats de
l‟ESCRBCC, amb una formació teòrica i pràctica de 400 hores en institucions de
reconegut prestigi.
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L‟organització de cursos de formació continuada en format de monogràfics
amb docents externs, sobre temes que interessen tant als estudiants de
l‟ESCRBCC, com als titulats i als professionals de la conservació i restauració.
La difusió de l‟associació de Conservadors i Restauradors Associats de
Catalunya (CRAC) que periòdicament realitzen una xerrada informativa als
alumnes de l‟últim curs de l‟ESCRBCC.
La participació en activitats organitzades per altres entitats (xerrades,
congressos, jornades tècniques, exposicions...) i que poden ser d‟interès pels
futurs titulats.
La publicació anual de la revista Unicum, creada amb l‟objectiu de ser una
eina útil per als professionals que a l‟hora potenciï el contacte entre ells i
afavoreixi la definició de la professió cap a la vessant més tècnica i científica.
L‟equip redactor està format per professors i alumnes de l‟Escola, i els hi permet
contactar amb la realitat professional de la conservació-restauració.
La revista està incorporada al directori del Catàleg Latindex (evidència
E3.5.1.12) i també es pot consultar la totalitat dels articles a RACO (Revistes
Catalanes amb Accés Obert) (evidència E3.5.1.13) i al portal Dialnet
(evidència E3.5.1.14).
3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d‟estudiants i a
les característiques de la titulació.
El SGIQ en el procediment 25_D5_PS1_p1 Gestió, manteniment i millora dels
recursos materials i serveis (evidència E3.5.2.01) vetlla per la correcta
administració dels recursos econòmics, materials i de serveis, i d‟aquesta
manera garantir el bon funcionament de les seves instal·lacions, aules,
laboratoris, tallers, infraestructures tecnològiques, i tots els serveis de suport a la
docència. El Secretari, com a propietari d‟aquest procediment revisa i
modifica, si s‟escau, el pressupost de l‟escola, prèvia anàlisi de la situació
econòmica i dels indicadors econòmics dels anys anteriors. La política
econòmica i el pressupost els debat l‟Equip directiu que ho trasllada al Consell
escolar per a la seva aprovació. El Secretari és el responsable de la custòdia
de les factures i documentació relativa a la gestió econòmica.
El Secretari és l‟encarregat de fer el rendiment de comptes anuals davant el
Consell escolar i un cop aprovats lliurar-ho al Consorci d‟Educació de
Barcelona, tal i com estableix la normativa vigent. Tanmateix, com a
responsable de la gestió econòmica del programa de mobilitat Erasmus+, fa el
retiment de comptes a l‟administració, tal i com marca la normativa.
Anualment el Secretari recull les peticions als professors de les diverses àrees,
pel que fa a les necessitats de material fungible i inventariable per tal d‟impartir
la docència amb total garantia de qualitat, tal i com s‟exposa als
procediments relacionats 7_D2_PE2 Organització acadèmica i distribució de
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recursos (evidència E3.5.2.02), i 25_D5_PS1_p1 Gestió, manteniment i millora de
recursos materials i serveis, ja referenciat a l‟evidència E3.5.2.01.
El mecanisme d‟avaluació dels serveis i recursos són les enquestes de
satisfacció de l‟alumnat, del PD i del PAS pel que fa a infraestructures i serveis
de l‟ESCRBCC. La seva valoració permet detectar mancances, proposar
millores i introduir els ajustos necessaris per tal que s‟imparteixi la titulació amb
les màximes garanties de qualitat, tal i com s‟exposa als procediments
relacionats 27_D6_PC_p1 Gestió i anàlisi de la satisfacció dels estudiants
(evidència E3.5.2.03) i 28_D6_PC_p2 Gestió i anàlisi de la satisfacció del PD i del
PAS (evidència E3.5.2.04). El Secretari, com a propietari dels procediments
relacionats anteriorment, és el responsable de que aquestes millores
s‟implantin.
Indicadors
Tots aquest indicadors són d‟accés públic a l‟aparat de Qualitat de la pàgina
web del centre.
Satisfacció dels estudiants respecte el programa formatiu
Curs 2014-15
Curs 2015-16
Enquestes
Valor
Percentatge
Valor
Percentatge
obtingut*

Docència del professorat
(continguts)
Docència del professorat
(organització)
Docència del professorat
(motivació)
Docència del professorat
(avaluació)

respostes

obtingut*

de respostes

3,8

56,4%

3,8

53,3%

3,7

56,4%

3,8

53,3%

3,5

56,4%

3,5

53,3%

3,1

56,4%

3,2

53,3%

*S‟ha de tenir en compte que s‟està aplicant una escala d‟1 a 5, on 1 és totalment en
desacord i 5 totalment d‟acord.

Satisfacció dels estudiants respecte els recursos i serveis
Curs 2014-15
Curs 2015-16
Enquestes
Valor
Percentatge
Valor
Percentatge
obtingut*

respostes

obtingut*

de respostes

3,9

56,4%

4

53,3%

3,8

56,4%

3,8

53,3%

Recursos electrònics

3,1

56,4%

3,1

53,3%

Biblioteca

3,2

56,4%

3,3

53,3%

Cafeteria

4,1

56,4%

4,3

53,3%

Serveis de suport
(matriculació, informació...)
Instal·lacions
(aules i espais docents)

*S‟ha de tenir en compte que s‟està aplicant una escala d‟1 a 5, on 1 és totalment en
desacord i 5 totalment d‟acord.
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Satisfacció dels professors respecte el centre, els recursos i serveis
Curs 2014-15
Curs 2015-16
Enquestes
Valor
Percentatge
Valor
Percentatge
obtingut*

respostes

obtingut*

de respostes

3,7

50%

3,9

52,1%

3,5

50%

4

52,1%

Recursos i serveis

3,5

50%

3,7

52,1%

Orientació a l‟estudiant

3,5

50%

3,5

52,1%

Equip directiu

4,3

50%

4,4

52,1%

Objectius del Pla d‟estudis
(Verifica i Pla docent)
Personal acadèmic

*S‟ha de tenir en compte que s‟està aplicant una escala d‟1 a 5, on 1 és totalment en
desacord i 5 totalment d‟acord.

Satisfacció dels PAS respecte el centre, els recursos i serveis
Curs 2014-15
Curs 2015-16
Enquestes
Valor
Percentatge
Valor
Percentatge
obtingut*

respostes

obtingut*

de respostes

Lloc de treball
Direcció

4,43
4,50

66,6 %
66,6 %

4,00
4,56

100%
100%

Comunicació

4,33

66,6 %

4,22

100%

3,50

66,6 %

3,33

100%

4,33

66,6 %

3,67

100%

Espais i recursos
Formació

*S‟ha de tenir en compte que s‟està aplicant una escala d‟1 a 5, on 1 és totalment en
desacord i 5 totalment d‟acord.

Respecte els serveis de suport, el SGIQ contempla el procediment
11_D3_PC1_p2 Procediment de matriculació dels estudiants (evidència
E3.5.2.05) adreçat a tots els alumnes del centre per vetllar pel correcte
funcionament dels diferents procediments operatius relacionats amb la
matrícula o les sol·licituds de modificació de la mateixa. Segons els resultats els
alumnes se senten molt ben atesos.
La valoració sobre la gestió dels materials i serveis disponibles és en general
bastant positiva.
S‟actualitzen els contractes de manteniment amb diverses empreses per
garantir el correcte funcionament de totes les instal·lacions: neteja i
manteniment, serveis d‟aigua, gas, electricitat, manteniment aparells d‟òptica,
revisió i manteniment de la xarxa informàtica, sistema d‟extinció, revisió i
manteniment dels ascensors i sistema de seguretat.
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També es realitzen tasques de pintura i manteniment de les instal·lacions per
part de diversos participants en un pla d‟ocupació del barri, i es repara tot allò
necessari conforme van sorgint les necessitats.
La valoració dels alumnes respecte la dotació de recursos electrònics que els hi
ofereix l‟escola, l‟accés als ordinadors i la consulta a internet és molt positiva.
Pel que fa a la Biblioteca, la valoració del servei de préstec ha estat molt
positiva ja que s‟ha ampliat a les tardes de dilluns a dijous gràcies a la
col·laboració de dos alumnes. La utilització del programa LiberMarc no
permetia la consulta del fons i a finals del curs 2015-16 es va substituir pel
catàleg online anomenat Koha (evidència E3.5.2.06). També s‟ha instal·lat un
sistema de seguretat per evitar la desaparició d‟exemplars ja que des de l‟any
1992 havien desaparegut un total de 287 llibres, 70 revistes, 23 DVD i 22 vídeos.
Amb totes aquestes millores confiem que la valoració sobre aquest
equipament augmenti a les enquestes del curs 2016-17.
El fons documental consta d‟uns 5.500 llibres, 3.200 publicacions periòdiques i
500 enregistraments audiovisuals especialitzats en conservació-restauració,
ciències i història de l‟art, essent una molt bona biblioteca degut a
l‟especialització del seu fons. Tot i això , el punt feble és que no hi ha personal
especialitzat que la gestioni i això dificulta la tasca de catalogació i
optimització de les seves prestacions.
Per últim, cal destacar el servei de cafeteria que és igualment molt ben valorat.
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3.6. Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
En aquest estàndard es recullen i s‟analitzen els resultats del TS de Conservació i
Restauració de Béns Culturals, de cara a revisar i proposar millores en la
titulació per tal de garantir-ne la màxima qualitat. Es presenten resultats
acadèmics, d‟inserció laboral i de satisfacció dels grups d‟interès. Els resultats
d‟aprenentatge de la titulació permetran discernir el que els estudiants són
capaços de demostrar en finalitzar els estudis.
Tot plegat permetrà comprovar que les activitats de formació i d‟avaluació del
TS de conservació i restauració de béns culturals són coherents amb el perfil de
formació de la titulació i que els resultats d‟aquests processos són adequats
tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell
del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de
satisfacció i laborals.
En tractar-se d‟uns estudis interdisciplinaris que abasten quatre especialitats
diferents, s‟estudiaran amb detall nou assignatures seleccionades com a
mostra d‟un procés d‟ensenyament/aprenentatge que pretén atendre la
diversitat d‟estudiants i les seves necessitats, emprant diversos mètodes
pedagògics en funció de l‟assignatura (pràctica, teoricopràctica o teòrica) i
garantint una orientació i suport adequats, així com un sistema d‟avaluació
pertinent i vàlid.
De cadascuna de les assignatures es presenten com a evidències els quatre
nivells de concreció: el document de verificació (primer nivell de concreció), el
pla docent de l‟assignatura (segon nivell de concreció), la programació
(tercer nivell de concreció) i el programa de l‟assignatura que el professor
facilita a l‟estudiant (quart nivell de concreció). Els dos primers nivells són
públics i consultables al web de l‟ESCRBCC, mentre que el tercer nivell ho és a
la intranet de l‟escola i el quart nivell al Moodle de cada assignatura, d‟accés
restringit.
D‟altra banda, també s‟adjunten mostres d‟execucions dels estudiants
d‟aquestes assignatures, que permetran analitzar l‟adequació del sistema
d‟avaluació a les activitats formatives i a la metodologia docent, així com a
l‟assoliment dels resultats previstos.
S‟han seleccionat tres assignatures dels cursos comuns pertanyents a àrees de
coneixement diferents i quatre assignatures de l‟Àrea de conservació i
restauració de cada una de les quatre especialitats de la titulació. Finalment
s‟analitzaran l‟assignatura de Pràctiques externes i el Treball final.
Cal dir que, atesa la diversitat de les assignatures, es detallarà en cada cas les
evidències d‟avaluació i les mostres d‟exercicis. S‟adjuntarà també un breu
currículum de cada professor i es proporcionaran criteris d‟avaluació
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(rúbriques) i informes de seguiment docent, sempre que sigui possible.
Finalment, s‟inclouran els indicadors de les enquestes de satisfacció internes.
Un altre element que es presentarà són els resultats d‟inserció laboral que
actualment es tenen disponibles. Malauradament no es poden oferir els
resultats de cap enquesta coordinada per AQU Catalunya ja que tot just es va
signar el 17 d‟octubre de 2016 el primer conveni entre AQU Catalunya i els
titulars de diversos centres d‟ensenyaments artístics superiors per participar en
un pla pilot per a la inclusió dels ensenyaments artístics superiors a la sisena
edició de l‟estudi de la inserció de graduats en el món laboral. L‟estudi de
camp es va fer al primer trimestre de 2017 i els resultats encara no són públics.
Les úniques dades d‟inserció laboral de què disposa l‟ESCRBCC corresponen a
les dades d‟inserció laboral de l‟aplicatiu sBid (evidència E3.6.01).
3.6.1. Els resultats de l‟aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius
formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.
En finalitzar els estudis, els titulats obtenen el TS de Conservació i Restauració de
Béns Culturals, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol
de Qualificacions per a l‟Educació Superior i és equivalent al títol universitari de
Grau (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa, 44 – BOE núm. 295, 10.desembre. 2013, pàg. 97892). Així queda
recollit al Reial Decret 1614/2009, de 26 d‟octubre, pel qual s‟estableix
l‟ordenació dels ensenyaments artístics superiors (evidència E3.6.1.01) i al Reial
Decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el RD 1614/2009
(evidència E3.6.1.02); així com al Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer, pel
qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual
s‟estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l‟Educació Superior
(MECES), i 1393/2007, de 29 d‟octubre, pel qual s‟estableix l‟ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials (evidència E3.6.1.03).
Tanmateix, cal destacar d‟una manera especial el Reial Decret 635/ 2010, de
14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments del títol
superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (evidència E3.6.1.04).
Aquest reial decret detalla les competències que els titulats han d‟haver assolit
en finalitzar els estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals: 20
competències generals, 17 competències transversals i 10 competències
específiques per a cada especialitat. El mateix reial decret indica el perfil
professional dels titulats: un tècnic especialment capacitat per a la
conservació i restauració de béns culturals i dels seus materials constitutius, així
com de la determinació dels criteris i estratègies d‟intervenció, amb els
coneixements, habilitats i destreses necessàries per definir, decidir i realitzar
tractaments sobre els béns culturals, garantint la seva integritat i permanència.
Tot plegat es concreta en un pla d‟estudis articulat en dos cursos comuns i dos
cursos d‟especialitat, tal i com consta a la resolució ENS/1550/2014, de 23 de
juny, per la qual s‟aprova el pla d‟estudis conduent al títol superior dels
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ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
de l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya (evidència E3.6.1.05).
En síntesi, doncs, la tasca de conservació i restauració consisteix en l‟examen,
la diagnosi i l‟actuació conservadora-restauradora sobre els béns culturals i
exigeix de les persones que hi actuen professionalment una preparació
acurada en atenció a la responsabilitat que implica l‟actuació directa sobre
objectes insubstituïbles de gran valor, i una formació completa i
interdisciplinària, atesos els diversos camps que aquestes persones han
d‟abraçar en fer les propostes de tractament, tal i com s‟exposa a l‟apartat 3.
Objectius i competències del títol de la MVT (evidència E3.6.1.06).
Com es demostra tot seguit, considerem que les evidències documentades
dels estudiants que mostrem a continuació posen de manifest el bon nivell de
formació dels estudiants i satisfan adequadament els requisits del nivell
especificat en el MECES i en la normativa anteriorment esmentada.
3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d‟avaluació
són adequats i pertinents per garantir l‟assoliment dels resultats de
l‟aprenentatge previstos.
Com a mostra que les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema
d‟avaluació són adequats i pertinents per garantir l‟assoliment dels resultats de
l‟aprenentatge previstos, s‟han seleccionat nou assignatures molt diverses i
acuradament escollides. L‟anàlisi de la metodologia docent, les activitats
formatives i el sistema d‟avaluació d‟aquestes assignatures permetrà observar
que s‟adeqüen satisfactòriament als resultats d‟aprenentatge previstos i als
requeriments de cada matèria i àrea de coneixement de l‟ESCRBCC, tal i com
es pretén a la MVT.
Per tal de garantir aquesta adequació i pertinença, cal indicar que el
SGIQ_ESCRBCC té definits 5 procediments dins de la Dimensió 2 Disseny i revisió
dels programes formatiu que són el 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i
implantació dels plans d’estudi (evidència E3.6.2.01), el 5_D2_PE1_p2 Revisió i
avaluació del desenvolupament dels plans d’estudi (evidència E3.6.2.02), el
7_D2_PE2_p1 Organització acadèmica i distribució de recursos (evidència
E3.6.2.03), el 8_D2_PC_p1 Planificació i desenvolupament de metodologies
d’ensenyament_aprenentatge (evidència E3.6.02.04, i el 9_D2_PC_p2
Planificació i avaluació del procés d’ensenyament_aprenentatge (evidència
E3.6.2.05).
A més d‟un procediment de la dimensió 3 que també afecta a aquest
subestàndard, el 18_D3_PC5_p1 Gestió de les pràctiques externes del
programa formatiu (evidència E3.6.2.06).
L‟ESCRBCC considera que la diversitat de metodologies docents és un element
diferenciador del centre i sempre que pot incentiva al seu personal docent a
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participar en experiències d‟innovació docent i d‟avaluació, com per exemple
en el projecte APEI-ARTS organitzat per inspectors del Departament
d‟Ensenyament del Consorci d‟Educació de Barcelona, celebrat entre els
mesos d‟octubre de 2012 i maig de 2013, i al qual hi van participar cinc
professors de l‟ESCRBCC. Aquest projecte té les arrels en un programa
d‟avaluació de professorat entre iguals implantat a Noruega i que els seus
objectius eren:
• Propiciar la reflexió i revisió de la pràctica docent en l‟àmbit de les arts
plàstiques i el disseny.
• Impulsar millores en els processos d‟ensenyament-aprenentatge de les arts
plàstiques i el disseny a partir de l‟avaluació entre iguals.
• Obrir espais de relació i d‟intercanvi entre el professorat/centres d‟arts
plàstiques i disseny.
• Aprofitar l‟expertesa del professorat d‟arts plàstiques i disseny com a agents
avaluadors per reconèixer bones pràctiques i proposar millores al professorat i
als centres.
D‟altra banda, l‟ESCRBCC també s‟incentiva als seus professors a publicar les
seves pròpies experiències docents, com per exemple la professora Eva M.
López Lorente amb l‟article “El muntatge d‟una exposició, una experiència de
treball col·laboratiu”. Unicum, núm. 12 (2013), en què reflexiona sobre el treball
en equip i els avantatges de la pedagogia constructivista i d‟una metodologia
pràctica a l‟hora d‟ensenyar continguts teòrics, amb la realització a l‟ESCRBCC
d‟una exposició d‟obres del seu fons de reproduccions escultòriques, sota el
títol: “L‟emmotllat, una història per reproduir”, dins de l‟assignatura de Gestió
del patrimoni cultural de 3r curs (evidència E3.6.2.07).
Així, doncs, l‟ESCRBCC dóna una importància clau a l‟aplicació de
metodologies pràctiques per ensenyar continguts teòrics, però també compta
amb un gruix notable d‟assignatures pràctiques enquadrades a les àrees de
Plàstica i de Conservació i restauració, destacant les assignatures de
pràctiques externes (complementàries i obligatòries, que signifiquen fins a 12
crèdits ECTS) i les assignatures anuals de teoria i pràctica de conservació i
restauració d‟especialitat de 23 crèdits ECTS a 3r curs i de 18 crèdits ECTS a 4t
curs. Es pot concloure, per tant, que la pràctica té un pes molt destacat en el
programa formatiu, almenys d‟un 50% del temps presencial que l‟estudiant
dedica a la seva formació.
Com a evidència s‟adjunten els resultats de les enquestes de satisfacció dels e
amb el programa formatiu que imparteix l‟ESCRBCC respecte les assignatures
del curs 2015-2016 (evidència E3.6.2.07_2).
Un altre aspecte destacat és l‟ensenyament individualitzat, garantia d‟èxit tant
en el procés d‟aprenentatge com en els resultats acadèmics. Aquest
ensenyament és possible gràcies a les ràtios reduïdes d‟1/10 en les assignatures
pràctiques i d‟1/20 en les assignatures teòriques.
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Finalment, creiem rellevant destacar –com es veurà tot seguit– que els tutors
de les institucions que reben els nostres estudiants en pràctiques, avaluen amb
una nota mitjana de 9,34 (curs 2015-2016) la seva formació inicial en arribar a
l‟empresa o institució, la qual cosa demostra que els nostres titulats són
totalment aptes per al mercat laboral i que han assolit les competències
generals, transversals i específiques del Reial Decret 635/2010, de 14 de maig.
A continuació s‟analitzen les nou assignatures seleccionades del pla formatiu:
Teoria i història de la conservació i la restauració
Es tracta d‟una assignatura teòrica de 4 crèdits ECTS del segon semestre de
primer curs comú, recentment traslladada a l‟Àrea de Conservació i
Restauració de l‟ESCRBCC procedent de l‟Àrea d‟Humanitats i impartida per
una professora titulada en conservació-restauració i en història de l‟art, inscrita
a l‟Àrea d‟Humanitats de l‟ESCRBCC.
Al curs 2015-2016 aquesta assignatura comptava amb 34 estudiants matriculats
i només varen suspendre 3 persones, si bé cal indicar que hi va haver 5
reconeixements.
Com a mostra de les activitats formatives, metodologia docent i sistema
d‟avaluació d‟aquesta assignatura, es pot consultar la memòria de verificació
(evidència E3.6.2.08), el pla docent (evidència E3.6.2.09) i la programació
(evidència E3.6.2.10).
L‟avaluació de l‟assignatura consisteix en dos exàmens parcials individuals
(60% de la qualificació final) i un treball en grup que s‟ha d‟exposar a classe
davant dels companys i professor consistent en l‟estudi d‟un cas pràctic real al
qual cal aplicar les diferents teories de la conservació i restauració, amb
l‟objectiu de discernir la predominant (40% de la qualificació final).
S‟han seleccionat 4 estudiants: un suspès (3,4), un aprovat (5,2), un notable
(7,5) i la qualificació més alta del curs (un 8,3). L‟únic excel·lent del curs
correspon a un estudiant al qual se li ha aplicat un reconeixement de crèdits
(evidència E3.6.2.11).
De cada estudiant s‟adjunten els dos exàmens i el treball en grup, llevat de
l‟alumne suspès perquè no es va presentar a un dels dos exàmens. També
s‟adjunten les rúbriques de correcció interna del professor de cada treball
exposat a classe i l‟informe anual de seguiment docent elaborat per la
mateixa professora (evidència E3.6.2.12). Cal assenyalar que aquesta
professora va impartir per primera vegada aquesta assignatura durant el curs
2015-2016. També s‟adjunta la llista de tots els estudiants presentats i les
qualificacions (evidència E3.6.2.13).
Finalment s‟adjunta un breu currículum de la professora que ha impartit
l‟assignatura (evidència E3.6.2.14) i els resultats de l‟enquesta de satisfacció
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dels estudiants amb aquesta assignatura, que ha estat valorada amb un 3,9
sobre 5 (evidència E6.2.15). Sobre els continguts de l‟enquesta i la seva
execució, podeu consultar l‟estàndard 4 i el final d‟aquest subestàndard.
Fonaments de la química i la física I
Es tracta d‟una assignatura teòrica de 3 crèdits ECTS del primer semestre de
primer curs comú, pertanyent a l‟Àrea de Ciències i tecnologia i impartida per
un professor doctor i catedràtic (vegeu l‟estàndard 4).
Aquesta assignatura ha estat seleccionada perquè és l‟assignatura amb més
suspesos de la titulació. Efectivament, al curs 2015-2016 comptava amb 44
estudiants matriculats, dels quals en van suspendre 15. Es tracta d‟una
assignatura a la qual arriben molts estudiants amb pocs coneixements previs, i
que requereix d‟un seguiment personalitzat per part de professor per a que els
estudiants aconsegueixin els resultats d‟aprenentatge de l‟assignatura.
Com a mostra de les activitats formatives, metodologia docent i sistema
d‟avaluació d‟aquesta assignatura, es pot consultar la memòria de verificació
(evidència E3.6.2.16), el pla docent (evidència E3.6.2.17) i la programació
(evidència E3.6.2.18).
L‟avaluació de l‟assignatura consisteix habitualment en dos exàmens parcials
individuals i un qüestionari. Durant el curs 2015-16 i a causa de problemes de
salut del professor, es va avaluar amb un examen (70% de la qualificació final) i
1 qüestionari (30% de la qualificació final).
S‟han seleccionat quatre estudiants: un excel·lent, un notable, un aprovat i un
suspès; de manera que s‟adjunta l‟examen i el qüestionari de cadascun d‟ells.
També s‟adjunta l‟informe anual de seguiment docent elaborat al final del
semestre pel mateix professor (evidència E3.6.2.19).
Finalment s‟adjunta un breu currículum del professor que ha impartit
l‟assignatura (evidència E3.6.20) i els resultats de l‟enquesta de satisfacció dels
estudiants amb aquesta assignatura, que ha estat valorada amb un 4,2 sobre 5
(evidència E3.6.2.21).
Volum i tècniques d’emmotllats i reproducció
Es tracta d‟una assignatura pràctica de 4 crèdits ECTS del primer semestre de
segon curs comú, pertanyent a l‟Àrea de Plàstica i impartida per dos
professors, un dels quals ja s‟ha jubilat.
Al curs 2015-2016 aquesta assignatura comptava amb 35 estudiants
matriculats, dels quals en van suspendre 2.
Com a mostra de les activitats formatives, metodologia docent i sistema
d‟avaluació d‟aquesta assignatura, es pot consultar la memòria de verificació
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(evidència E3.6.2.22), el pla docent (evidència E3.6.2.23) i la programació
(evidència E3.6.2.24).
D‟altra banda, s‟adjunten dues evidències d‟avaluació de quatre estudiants
amb diverses qualificacions corresponents a dues notes parcials del total de la
qualificació, d‟acord amb els percentatges aprovats per a totes les
assignatures de l‟Àrea de Plàstica (evidència E3.6.2.25). Per això, és molt
important consultar el document que recull tot el seguiment del treball pràctic
fet a l‟aula amb les evidències físiques (les quals són a la disposició del CAE
quan visiti l‟ESCRBCC). En aquest document són en color vermell les evidències
que s‟adjunten a aquest AI (evidència E3.6.2.26). No s‟inclouen mostres
d‟estudiants suspesos (malgrat que n‟hi ha dos) perquè no van seguir el ritme
del curs i pràcticament no van deixar cap evidència.
Finalment s‟adjunta un breu currículum dels professors que han impartit
l‟assignatura (evidència E3.6.2.27) i els resultats de l‟enquesta de satisfacció
dels estudiants amb aquesta assignatura, que ha estat valorada amb un 4,4
sobre 5 (evidència E3.6.2.28).
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns arqueològics I
Es tracta d‟una assignatura pràctica anual de 23 crèdits ECTS de tercer curs de
l‟especialitat de conservació i restauració de béns arqueològics, pertanyent a
l‟Àrea de Conservació i restauració i impartida per una professora funcionària
amb jornada reduïda i ajudada per una professora substituta a mitja jornada
(vegeu l‟estàndard 4).
Al curs 2015-2016 aquesta assignatura comptava amb 5 estudiants matriculats,
que varen ser qualificats amb 4 notables i 1 aprovat.
Com a mostra de les activitats formatives, metodologia docent i sistema
d‟avaluació d‟aquesta assignatura, es pot consultar la memòria de verificació
(evidència E6.2.29), el pla docent (evidència E3.6.2.30) i la programació
(evidència E3.6.2.31).
Cada estudiant és avaluat amb diverses evidències: exàmens, fitxes de peces
intervingudes, informes de conservació i restauració sobre peces intervingudes i
una presentació a classe. Els estudiants seleccionats han estat qualificats amb
un 8,8 (nota més alta), un 7 i un 5. S‟adjunten les evidències de cadascun dels
tres estudiants (evidència E3.6.2.32).
Finalment s‟adjunta l‟informe anual de seguiment docent de l‟assignatura
(evidència E3.6.2.33), un breu currículum de les dues professores que han
impartit l‟assignatura a mitja jornada (evidència E3.6.2.34 i evidència E3.6.2.35) i
els resultats de l‟enquesta de satisfacció dels estudiants amb aquesta
assignatura, que ha estat valorada amb un 4,2 sobre 5 (evidència E3.6.2.36).
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de document gràfic II
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Es tracta d‟una assignatura pràctica anual de 18 crèdits ECTS de quart curs de
l‟especialitat de conservació i restauració de document gràfic, pertanyent a
l‟Àrea de Conservació i restauració.
Com a mostra de les activitats formatives, metodologia docent i sistema
d‟avaluació d‟aquesta assignatura, es pot consultar la memòria de verificació
(evidència E3.6.2.37), el pla docent (evidència E3.6.2.38) i la programació
(evidència E3.6.2.39).
L‟estudiant seleccionat del curs 2015-2016 ha estat qualificat amb un 9 i
s‟aporten una fitxa i dos treballs. Al curs 2015-2016 aquesta assignatura
comptava amb 6 estudiants matriculats, qualificats amb 4 excel·lents i 2
notables. Els dos notables corresponen a dos estudiants Erasmus, per la qual
cosa s‟ha hagut de recórrer a evidències d‟estudiants del curs 2014-2015
qualificats amb un 7 i un 8 (evidència E3.6.2.40).
Finalment s‟adjunta l‟informe anual de seguiment docent de l‟assignatura
(evidència E3.6.2.41), un breu currículum de la professora que ha impartit
l‟assignatura (evidència E3.6.2.42) i els resultats de l‟enquesta de satisfacció
dels estudiants amb aquesta assignatura que ha estat avaluada amb un 4
sobre 5 (evidència E3.6.2.43).
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns escultòrics II
Es tracta d‟una assignatura pràctica anual de 18 crèdits ECTS de quart curs de
l‟especialitat de conservació i restauració d‟escultura, pertanyent a l‟Àrea de
Conservació i restauració.
Al curs 2015-2016 aquesta assignatura comptava amb11 estudiants matriculats,
qualificats amb 10 notables i 1 aprovat.
Com a mostra de les activitats formatives, metodologia docent i sistema
d‟avaluació d‟aquesta assignatura, es pot consultar la memòria de verificació
(evidència E3.6.2.44), el pla docent (evidència E3.6.2.45) i la programació
(evidència E3.6.2.46).
Cada estudiant és avaluat a partir de proves de coneixements (25% de la
qualificació global), processos de documentació (25% de la qualificació
global) i pràctica (50%). Les proves de coneixements consisteixen en 2
exàmens. Els processos de documentació consisteixen en una fitxa i un informe
elaborats per l‟estudiant. La part pràctica consisteix en el treball al taller i en
dos exercicis de retoc.
Els estudiants seleccionats han estat qualificats amb un 6, amb un 7 i amb un
8,5. De cadascun dels estudiants s‟adjunten les notes que ha obtingut, la
rúbrica general d‟avaluació de l‟assignatura, les dues proves de coneixements
(25%), la fitxa i l‟informe dels processos de documentació, juntament amb les
rúbriques d‟avaluació del professor (25%), la rúbrica d‟avaluació de la pràctica
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de taller i dos exercicis de retoc (part teòrica i part pràctica), juntament amb la
rúbrica d‟avaluació del professor (50%) (evidència E3.6.2.47).
Finalment s‟adjunta un breu currículum de la professora que ha impartit
l‟assignatura (evidència E3.6.2.48) i els resultats de l‟enquesta de satisfacció
dels estudiants amb aquesta assignatura, que ha estat avaluada amb un 4,4
sobre 5 (evidència E3.6.2.49).
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns pictòrics II
Es tracta d‟una assignatura pràctica anual de 18 crèdits ECTS de quart curs de
l‟especialitat de conservació i restauració de pintura, pertanyent a l‟Àrea de
Conservació i restauració.
Al curs 2015-2016 aquesta assignatura comptava amb 8 estudiants matriculats,
qualificats amb 6 notables i 2 aprovats.
Com a mostra de les activitats formatives, metodologia docent i sistema
d‟avaluació d‟aquesta assignatura, es pot consultar la memòria de verificació
(evidència E3.6.2.50), el pla docent (evidència E3.6.2.51) i la programació
(evidència E3.6.2.52).
Cada estudiant és avaluat amb 8 exercicis: una fitxa (25% de la qualificació
final), examen 1 (12%), examen 2 (en realitat 2 proves, equivalents a un 13%), el
treball a classe (25%), un exercici d‟adhesius (9%), un exercici de sutura (5%), un
exercici d‟estucs (6%) i un exercici de vernissos (5%). S‟adjunta un full del
professor amb un resum de les qualificacions de tots els 8 estudiants, en què
s‟ha assenyalat en color blau els tres alumnes del quals s‟adjunten les
evidències d‟avaluació (evidència E3.6.2.53).
Els estudiants seleccionats han estat qualificats amb un 6, un 7 i un 8,2.
S‟adjunten 9 evidències de cadascun dels tres estudiants (evidència E3.6.2.54).
Finalment s‟adjunta un breu currículum de la professora que ha impartit
l‟assignatura (evidència E3.6.2.55) i els resultats de l‟enquesta de satisfacció
dels estudiants amb aquesta assignatura, que ha estat avaluada amb un 4‟7
sobre 5 (evidència E3.6.2.56).
Pràctiques externes
Es tracta d‟una assignatura pràctica de 6 crèdits ECTS del segon semestre de
quart curs pertanyent a l‟Àrea de Conservació i restauració i coordinada per
una professora de l‟ESCRBCC que actua de Coordinadora de pràctiques del
centre. A més d‟ella, l‟assignatura compta amb 4 tutores que són les
professores de 4t curs de conservació i restauració.
Al curs 2015-2016 aquesta assignatura comptava amb 35 estudiants matriculats
(dels quals un provenia del curs d‟adaptació). Els resultats obtinguts foren 23
excel·lents, 11 notables i 1 aprovat. D‟altra banda, també hi havia 11
estudiants més matriculats a aquesta assignatura provinents del curs
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d‟adaptació, però que no cursaren l‟assignatura perquè fou reconeguda o
validada. S‟adjunta un informe de la Coordinadora amb un resum de les
qualificacions de tots els estudiants que han realitzat l‟assignatura de PE, la
institució on l‟han fet, i el tutor/a que es han supervisat (evidència E3.6.2.57).
Els 35 estudiants realitzaren les pràctiques en 14 institucions diferents: 6 al Museu
Nacional d‟Art de Catalunya, 5 al taller de conservació i restauració de la
Diputació de Barcelona, 2 al Museu Marítim de Barcelona, 8 al Centre de
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya (Valldoreix), 2 al
Bisbat de Mallorca, 1 al GRAPAC-laboratori de la Universitat Autònoma de
Barcelona, 2 al Centre d‟Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, 1 a l‟Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 3 al Museu d‟Arqueologia de
Catalunya, 2 a l‟Institut Català de Paleocologia i Evolució Social, 1 a l‟Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona, 1 al Monestir de Sant Pere de les Puel·les i 1
al Centre de Recursos per a l‟Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de
Barcelona (evidència E3.6.2.58).
Institució
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Taller de conservació i restauració de la Diputació de Barcelona
Museu Marítim de Barcelona
Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de
Catalunya (Valldoreix)
Bisbat de Mallorca
GRAPAC-laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona
Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la
Universitat de Barcelona

Núm.
alumnes
6
5
2
8
2
1
2
1
2
1
1
1

Com a mostra de les activitats formatives, metodologia docent i sistema
d‟avaluació d‟aquesta assignatura, es pot consultar la memòria de verificació
(evidència E3.6.2.59) i el pla docent (evidència E3.6.2.60).
Els estudiants seleccionats han estat qualificats amb un aprovat (6,5), un
notable (8,5) i un excel·lent (10). S‟adjunta el quadern de l‟alumne de les
pràctiques en el centre de treball de cadascun dels tres estudiants (evidència
E3.6.2.61).
Finalment s‟adjunta un breu currículum de la professora que coordina
l‟assignatura (evidència E3.6.2.62) i els resultats de l‟enquesta de satisfacció
dels estudiants amb el centre de treball (evidència E3.6.2.63) i dels tutors de les
institucions receptores d‟estudiants (evidència E3.6.2.64).
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Com ja s‟ha indicat a l‟estàndard 4, l‟aplicatiu sBid permet fer una petita
enquesta de satisfacció als estudiants que han cursat les pràctiques externes
obligatòries. Hi ha 4 preguntes que es poden qualificar de l‟1 al 10:
1. La informació i la relació que has mantingut amb el/la tutor/a de l‟empresa
ha estat satisfactòria?
2. La relació que has mantingut amb els companys de feina a l‟empresa ha
estat satisfactòria?
3. Estàs satisfet/a amb el seguiment del centre de les teves pràctiques?
4. Valora globalment l‟experiència.
Número de pregunta
1
2
3
4

Mitjana* curs 2014-2015
9,09
9,72
8,08
8,65

Mitjana* curs 2015-2016
9,50
9,78
8,83
9,44

*La valoració és sobre 10, essent 1 la més baixa i 10 la més alta.
D‟altra banda, l‟aplicatiu sBid també permet fer una segona enquesta als
tutors de les institucions receptores dels nostres estudiants. També hi ha 4
preguntes:
1. Esteu satisfets amb la formació inicial de l‟alumne quan va arribar a
l‟empresa?
2. Esteu satisfets amb la relació que heu mantingut amb el tutor del centre
docent i amb la informació que us ha lliurat?
3. Com valoraríeu globalment l‟experiència de les pràctiques i estades a les
empreses?
4. Tornaria a repetir aquesta col·laboració?
Número de pregunta
1

Mitjana* curs 2014-2015
8,2

Mitjana* curs 2015-2016
9,34

2

7,8

9,14

3

8,5

9,42

4

Sí: 100%
No: 0%

Sí: 97%
No: 3%

*La valoració és sobre 10, essent 1 la més baixa i 10 la més alta.
Els estudiants valoren globalment l‟experiència amb un 9,44 al curs 2015-2016 i
els tutors de les institucions receptores amb un 9,42%. Es tracta d‟unes xifres
excel·lents i que milloren molt els resultats del curs 2014-2015. A la pregunta de
si els tutors de les institucions repetirien l‟experiència, mentre al curs 2014-2015
va ser d‟un 100%, al curs 2015-2016 va ser d‟un 97%, ja que hi va haver un tutor
que va respondre negativament. Després de consultar la seva enquesta, s‟ha
observat que es pot tractar d‟un error a l‟hora de respondre, perquè la seva
valoració en les altres preguntes és molt bona.
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Això no obstant, la dada més rellevant és que els tutors de les institucions
receptores valoren amb un 9,34 al curs 2015-2016 la formació inicial amb què
van arribar els nostres estudiants. Es tracta d‟una molt bona qualificació que
avala l‟èxit del nostre programa d‟estudis. Aquesta dada també millora molt la
del curs 2014-2015.
Finalment, cal dir que al curs 2014-2015 es va puntuar amb un 7,8 la relació
mantinguda entre els tutors de les empreses i els tutors de l‟ESCRBCC. Malgrat
ser una bona qualificació, la coordinadora de pràctiques de l‟ESCRBCC es va
adonar de certes disfuncions en el seguiment per part dels tutors de
l‟ESCRBCC. Així, doncs, al curs 2015-2016 es va ampliar l‟horari lectiu d‟aquests
professors per a les tasques de seguiment i se‟ls va formar en el programa sBid.
El resultat es pot percebre amb l‟indicador atorgat el curs 2015-2016: un 9,14.
Treball final
Es tracta d‟una assignatura de 6 crèdits ECTS del segon semestre de quart curs,
l‟organització de la qual i assignació de professorat ja s‟ha explicat
detalladament a l‟estàndard 4.
Al curs 2015-2016 aquesta assignatura comptava amb 41 estudiants
matriculats, dels quals 26 eren estudiants de 4t curs, 14 eren del curs
d‟adaptació i un era un alumne repetidor del curs anterior. L‟estudiant
repetidor va presentar el TF el mes de gener de 2016, els estudiants del curs
d‟adaptació el maig de 2016 i els estudiants de 4t al juny de 2016. Les llistes
completes dels 41 treballs amb els dies de presentació, especialitat i comissió
avaluadora la podeu consultar a l‟evidència E3.6.2.65.
Pel que fa a les qualificacions obtingudes, foren les següents: 1 matrícula
d‟honor, 12 excel·lents, 18 notables, 7 aprovats, 2 suspesos i 1 no presentat. Els
estudiants seleccionats han estat qualificats amb un 4, amb un 7, amb un 9 i
amb una Matrícula d‟Honor. De cada estudiant s‟adjunta el TF que va
presentar i la rúbrica d‟avaluació realitzada per cada comissió avaluadora.
(evidència E3.6.2.66. D‟altra banda, cal dir que el millor TF de cada especialitat
es publica a la revista Unicum. Els TF seleccionats del curs 2015-2016 es
publicaran al núm. 16 (evidència E3.6.2.67).
Finalment s‟adjunta un breu currículum de la professora que coordina
l‟assignatura (evidència E3.6.2.68) i es poden consultar els currículums de tot el
professorat de l‟ESCRBCC al web de la institució. Cal recordar que tot el
professorat de l‟ESCRBCC hi és implicat (evidència E3.6.2.69).
No es disposa d‟enquestes de satisfacció dels estudiants sobre el TF perquè no
se‟n fan. Es proposa com a proposta de millora, fer enquestes de satisfacció
sobre el TF.
Competència lingüística en una llengua estrangera
Per acabar aquest apartat, cal fer esment a la cinquena competència
transversal dels ensenyaments artístics superiors, que especifica que els titulats,
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en finalitzar els estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals, han de
comprendre i emprar, almenys, una llengua estrangera en l‟àmbit del seu
desenvolupament professional [Reial Decret 635/2010, de 14 de maig (BOE
núm. 137 – 05.06.2010), pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments
artístics superiors de Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals]
(evidència E3.6.2.70).
El nivell requerit als alumnes que havien iniciat els seus estudis a l‟ESCRBCC fins
al curs acadèmic 2015-2016 era el B1 del Marc Europeu Comú de Referència
per a les Llengües (MECR), però als estudiants que han iniciat els estudis a partir
del curs acadèmic 2016-2017 es requereix el nivell B2, tal com indica la
resolució ENS/62/2016, de 15 de gener de l‟acreditació de llengua estrangera
per a l‟expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors
(evidència E3.6.2.71).
L‟estudiant que hagi iniciat els seus estudis el curs 2016-2017 haurà d‟acreditar
la competència lingüística equivalent al nivell B2 mitjançant un títol, diploma o
certificat, expedit per una institució o universitat competent, que acrediti la
competència lingüística d‟acord amb el MECR, segons la Resolució
ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l‟acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l‟àmbit del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya (evidència E3.6.2.72).
Els estudiants matriculats abans del curs 2016-2017 acrediten el nivell B1
mitjançant dos procediments: amb documents que avalen que l‟estudiant ha
cursat pràctiques a l‟estranger o intercanvis de mobilitat Erasmus, o bé amb un
certificat expedit per centres oficials o de reconegut prestigi que indiquen
específicament el nivell de competència lingüística assolida, tal i com consta a
la MVT de 2013. Aquestes evidències es guarden a l‟expedient de cada
estudiant que està a disposició del CAE.
Indicadors de satisfacció dels estudiants
Com ja s‟ha indicat a l‟estàndard 4, al final de cada semestre, els estudiants
responen una enquesta de satisfacció per a cada assignatura. Aquestes
enquestes s‟executen durant l‟horari escolar i es fan presencialment al centre.
D‟aquesta manera es garanteix que els resultats siguin representatius.
L‟enquesta té 25 preguntes que s‟agrupen en cinc blocs. Cada pregunta es
puntua de l‟1 al 5.
El primer bloc són qüestions referents a l‟autoavaluació de l‟alumnat sobre
cada assignatura (preguntes 1 a 10):
1. Edat.
2. Convocatòria d‟aquesta assignatura.
3. Assistència a l‟assignatura.
4. Número d'hores no presencials que dediques a la setmana a aquesta
assignatura.
5. Valora el nivell de dificultat d‟aquesta assignatura.
6. Interès inicial per aquesta assignatura.
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7. Després d‟haver cursat aquesta assignatura amb aquest/a professor/a, el
teu interès és:
8. He dedicat temps suficient a l‟estudi de l‟assignatura.
9. He après i he comprès els continguts d‟aquesta assignatura.
10. He participat activament en les activitats d‟aquesta assignatura.
En el segon bloc s‟avaluen els continguts de cada assignatura (preguntes 11-14):
11. La programació està enfocada al desenvolupament de coneixements,
tècniques, habilitats actituds i valors que possibiliten la formació de futurs
professionals.
12. El nivell d‟exigència d‟aquesta assignatura és equilibrat respecte al seu
nombre de crèdits.
13. Estableix connexions entre aquesta assignatura i altres assignatures afins de
la titulació.
14. Adequa el nivell de dificultat als nostres coneixements/habilitats previs.
En el tercer bloc es puntua l‟organització de cada professor i assignatura
(preguntes 15-20):
15. Organitza de forma clara i eficaç la matèria, estructurant la progressió
adequada dels continguts de l‟assignatura.
16. Els recursos emprats pel professor/a (bibliografia, materials, etc.) ajuden a
l‟aprenentatge.
17. Les activitats pràctiques proposades pel professor/a faciliten
l‟aprenentatge dels continguts.
18. El professor/a ha desenvolupat l‟assignatura i s‟ajusta a la programació
inicialment proposada.
19. Afavoreix el treball en equip (si les condicions de l‟aula i el grup ho
permeten).
20. Mostra disponibilitat per assessorar el treball de l‟alumnat.
En el quart bloc s‟avalua la motivació del professorat (preguntes 21 a 23):
21. Amb la seva manera de presentar el contingut de l‟assignatura
aconsegueix mantenir l‟atenció.
22. Afavoreix l‟actitud reflexiva.
23. Està obert/a al diàleg per a la millora de l‟assignatura.
Finalment, en el darrer bloc es puntua la manera d‟avaluar cada assignatura
(preguntes 24 i 25):
24. El professor/a em dóna suficient informació sobre el meu progrés durant el
curs.
25. L‟avaluació s‟ha ajustat al treballat durant el curs.
Els resultats globals de les enquestes es publiquen al web de l‟ESCRBCC i són
comentats al Claustre de professors (evidència E3.6.2.73).
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Resultats globals
Autoavaluació
Continguts
Organització
Motivació
Avaluació
Mitjana blocs 2-5

Valoració* curs 2014-2015
4,0
3,8
3,7
3,5
3,1
3,52

Valoració* curs 2015-2016
4,0
3,8
3,8
3,5
3,2
3,57

*S‟ha de tenir en compte que s‟està aplicant una escala d‟1 a 5, on 1 és totalment en
desacord i 5 totalment d‟acord.

A continuació es mostren els indicadors globals de les assignatures
seleccionades, corresponents al curs 2015-2016. Cal recordar que la mitjana
global de totes les assignatures del programa és de 3,57.
Assignatura

Mitjana de satisfacció
global*

Teoria i història de la conservació i la restauració

3,9

Fonaments de la química i de la física I

4,2

Volum i tècniques d’emmotllats i reproducció

4,4

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns arqueològics I
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
document gràfic II
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns escultòrics II
Teoria i pràctica de la conservació i restauració de
béns pictòrics II

4,2
4,0
4,4
4,7

*S‟ha de tenir en compte que s‟està aplicant una escala d‟1 a 5, on 1 és totalment en
desacord i 5 totalment d‟acord.

Pel que fa a les Pràctiques externes, cal recordar que les pràctiques són
avaluades amb un 9,44 sobre 10 per part dels estudiants i amb un 9,42 pels
tutors de les institucions receptores.
3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les
característiques de la titulació.
En aquest apartat es presenten, d‟una banda, les taxes de rendiment,
graduació i abandonament dels cursos 2013-2014 a 2015-2016 (evidència
E3.6.3.01), calculades segons la guia “Indicadors docents per al
desenvolupament i l‟anàlisi dels ensenyaments artístics superiors” d‟AQU i,
d‟altra banda, les qualificacions del conjunt de les assignatures del títol del curs
2015-2016, en què també figuren les qualificacions de les nou assignatures
seleccionades i que han estat analitzades en el subestàndard 3.6.2. Tanmateix,
cal indicar que en les taules de les qualificacions del conjunt de les
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assignatures, s‟hi ha incorporat una columna amb observacions en la qual es
recullen el nombre de reconeixements (amb les seves respectives
qualificacions), així com els estudiants Erasmus (incoming i coming out, també
amb les seves respectives qualificacions) i el nombre de validacions.
Indicadors acadèmics globals de la titulació (sèrie temporal)
Taxa de rendiment
Taxa de graduació
Taxa d’abandonament

Curs 2013-14

Curs 2014-5

Curs 2015-6

80%
48%
20%

67%
50%
10%

93,68%
75,7%
20%

La mitjana de la taxa de rendiment dels darrers tres cursos acadèmics és de
80,22%, mentre que la de graduació és de 57,9% i la d‟abandonament de
16,66%. Són unes taxes força bones, si bé cal millorar sobretot la taxa de
graduació. L‟explicació d‟aquesta taxa rau en el fet que l‟estudiant retarda la
presentació del TF.
Indicadors acadèmics globals del primer curs (sèrie temporal)
Curs 2013-14

Taxa de rendiment
Taxa d’abandonament

65%
14%

Curs 2014-5

79,15%
13,5%

Curs 2015-6

92%
20%

La mitjana de la taxa de rendiment de primer curs dels darrers tres anys
acadèmics és del 78,71% i la taxa d‟abandonament és del 15,83%. Són uns
indicadors bons, si bé cal seguir treballant per a millorar-los.
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Qualificacions del conjunt de les assignatures del títol (darrer curs acadèmic)
En groc estan assenyalades les assignatures seleccionades

No presentats

Història de les Arts
decoratives I
Volum
Materials I
Recursos Informàtics I

Suspès

Iconografia clàssica

Aprovat

PRIMER CURS COMÚ
2n semestre
Principis teòrics i pràctics de
la conservació i restauració
de béns culturals
Teoria i història de la
conservació i restauració

Notable

PRIMER CURS COMÚ
1r semestre
Història de l’Art
Dibuix
Fonaments de la Biologia i
les Ciències de la Terra I
Fonaments de la Química i
la Física I
Fotografia I

Excel·lent

Curs 2015-16

Matrícula d’honor

Resultats

37 alumnes
32 alumnes

0
0

1
3

24
18

10
9

2
2

0
0

44 alumnes

0

0

8

28

8

0

44 alumnes

0

3

10

16

15

0

33 alumnes

0

2

17

13

1

0

32 alumnes

0

1

15

15

1

0

34 alumnes

0

1

12

18

3

0

34 alumnes

0

2

16

12

4

0

33 alumnes

0

0

9

20

4

0

6 RC: 2 notable, 4 aprovats

31 alumnes
40 alumnes
33 alumnes

0
0
0

6
2
1

13
16
13

8
14
16

4
8
3

0
0
0

1 RC: 1 aprovat
1 RC: 1 aprovat
1 RC: 1 notable

Matriculats

Observacions

52 alumnes
5 RC: 3 notables, 2 aprovats
2 RC: 1 aprovat, 1 notable
1 RC: 1 aprovat
1 RC: 1 aprovat
1 RC: 1 notable

48 alumnes

5 RC: 1 excel·lent, 2
notables,1 aprovat
6 RC: 1 excel·lent, 1
notable, 4 aprovats
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Curs 2015-16

Matriculats

Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

Resultats

SEGON CURS COMÚ
1r semestre

51 alumnes

Conservació preventiva

37 alumnes

0

0

13

23

1

0

36 alumnes

0

1

10

25

1

0

35 alumnes

0

3

27

3

2

0

46 alumnes

1

9

18

6

12

0

40 alumnes

0

1

9

27

3

0

37 alumnes

0

2

24

8

3

0

Història de les arts
Decoratives II
Volum i tècniques
d’emmotllats i reproducció
Fonaments de la Biologia i
les Ciències de la terra II
Fonaments de la Química i
la Física II
Recursos Informàtics II

SEGON CURS COMÚ
2n semestre
Principis teòrics i pràctics
de la conservació i
restauració de béns
culturals II
Metodologia de la
Investigació

Observacions

1 Erasmus in: 1 aprovat
1 Erasmus in:1aprovat,
7 RC: 6 aprovats, 1 notable
1 Erasmus in: 1 notable
2 RC: 2 notables

1 Erasmus in: 1 aprovat 3
RC: 2 aprovats, 1 notable, 1
validació, 1

52 alumnes

37 alumnes

0

10

21

4

2

0

43 alumnes

0

2

12

21

8

0

Tècniques de
documentació

47 alumnes

0

10

18

11

8

0

Història de l’Art II

41 alumnes

0

8

19

10

4

0

Dibuix i color

35 alumnes

0

8

18

8

1

0

Materials II

44 alumnes

0

2

10

25

7

0

Fotografia II

37 alumnes

1

6

16

13

1

1

0

2 Erasmus out: 1 notable, 1
excel·lent
1 validació
2 Erasmus out: 1 notable, 1
excel·lent
2 Erasmus out: 1 excel·lent
5 RC: 1 aprovat, 3 notables,
1 excel·lent
1 Erasmus out: 2 excel·lent
2 Erasmus out: 2 notables
1RC: 1 notable
2 Erasmus out: 1 notable, 1
excel·lent
1 RC: 1notable
2 Erasmus out: 2 excel·lents
1 RC: 1 notable
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Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

Resultats

5 alumnes

0

0

1

2

2

0

Arqueologia I

4 alumnes

0

0

1

3

0

0

Epigrafia i numismàtica

5 alumnes

0

0

2

3

0

0

4 alumnes

0

1

0

2

1

0

5 alumnes

0

0

0

0

5

0

Curs 2015-16

TERCER CURS
BÉNS ARQUEOLÒGICS
1r semestre
Ciències i tecnologia
aplicades al coneixement
dels materials del béns
culturals I

Tècniques analítiques i
instrumentals de laboratori I
Normativa sobre
conservació i restauració
del patrimoni cultural

Matriculats

Observacions

7 alumnes

0
TERCER CURS
BÉNS ARQUEOLÒGICS
2n semestre
Teoria i pràctica de la
conservació i restauració
de béns arqueològics I
Museologia
Gestió del patrimoni cultural
Mètodes de reproducció
arqueològica
Materials i procediments
del béns arqueològics
Iconografia cristiana
Introducció als materials de
l’art contemporani
Introducció als materials
del patrimoni immoble
Formació pràctica
complementària I

7 alumnes

5 alumnes

0

0

4

1

0

0

6 alumnes

0

1

4

0

1

0

1 RC: 1 notable

6 alumnes

0

1

3

2

0

0

1 RC: 1 notable

6 alumnes

0

2

3

1

0

0

1 RC: 1 excel·lent

6 alumnes

0

1

4

1

0

0

7 alumnes

0

2

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1 alumnes

0

0

1

0

0

0

6 alumnes

0

2

1

2

0

0

1 RC: 1 excel·lent
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Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

Resultats

6 alumnes

0

1

1

1

3

0

5 alumnes

1

0

2

1

1

0

6 alumnes

0

1

0

3

2

0

6 alumnes

0

1

2

3

0

0

7 alumnes

0

3

0

2

2

0

Museologia

5 alumnes

0

3

0

1

1

0

Gestió del patrimoni cultural

5 alumnes

0

2

0

1

2

0

Tècniques d’enquadernació
Materials i procediments del
document gràfic I
Iconografia cristiana
Introducció als materials de
l’art contemporani
Introducció als materials del
patrimoni immoble
Formació pràctica
complementària I

6 alumnes

0

1

3

0

2

0

7 alumnes

0

1

2

2

2

0

5 alumnes

0

2

0

1

2

0

1 RC: 1 aprovat

1alumne

0

1

0

0

0

0

1RC: 1 excel·lent

0

3

0

0

1

0

Curs 2015-16

TERCER CURS
Document Gràfic
1r semestre
Ciències i tecnologia
aplicades al coneixement
dels materials del béns
culturals I
Història del llibre i del
document gràfic I
Tècniques analítiques i
instrumentals de laboratori I
Normativa sobre conservació
i restauració del patrimoni
cultural
TERCER CURS
Document Gràfic
2n semestre
Teoria i pràctica de la
conservació i restauració del
document gràfic I

Matriculats

Observacions

6 alumnes

8 alumnes

1 Erasmus in: 1 aprovat
1 Erasmus in: 1 aprovat
1 RC: excel·lent
1 Erasmus in: 1 aprovat
1 RC: excel·lent
1 Erasmus in:
2 Erasmus in: 2 aprovats

0
4 alumnes
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Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

Resultats

3 alumnes

0

0

1

1

1

0

4 alumnes

1

0

2

1

0

0

3 alumnes

0

1

0

2

0

0

4 alumnes

0

0

2

0

2

0

4 alumnes

0

2

0

0

2

0

Museologia

4 alumnes

0

2

1

0

1

0

Gestió del patrimoni cultural
Mètodes de reproducció
escultòrica
Materials i procediments dels
béns escultòrics I
Iconografia cristiana
Introducció als materials de
l’art contemporani
Introducció als materials del
patrimoni immoble
Formació pràctica
complementària I

2 alumnes

0

1

0

1

0

0

4 alumnes

0

0

0

3

1

0

4 alumnes

0

2

2

0

0

0

4 alumnes

0

2

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

Crèdits per participació

2 alumnes

Curs 2015-16

TERCER CURS
Escultura
1r semestre
Ciències i tecnologia
aplicades al coneixement
dels materials del béns
culturals I
Història de l’escultura I
Tècniques analítiques i
instrumentals de laboratori I
Normativa sobre conservació
i restauració del patrimoni
cultural
TERCER CURS
Escultura
2n semestre
Teoria i pràctica de la
conservació i restauració dels
béns escultòrics I

Matriculats

Observacions

4 alumnes

7 alumnes

1 RC: aprovat

0
0
2 alumnes

2 RC
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Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

Resultats

6 alumnes

0

0

3

2

1

0

5 alumnes

0

3

2

0

0

0

7 alumnes

0

2

2

2

1

0

5 alumnes

0

0

4

1

0

0

6 alumnes

0

5

0

0

1

0

1 Erasmus out: 1 notable

Museologia

4 alumnes

0

3

1

0

0

0

1 Erasmus out: 1 notable

Gestió del patrimoni cultural

4 alumnes

0

1

3

0

0

0

1 Erasmus out: 1 notable

Forma i Color
Materials i procediments dels
béns pictòrics I

4 alumnes

0

1

3

0

0

0

1 Erasmus out: 1 excel·lent

5 alumnes

0

0

5

0

0

0

1 Erasmus out: 1 notable

Iconografia cristiana

4 alumnes

0

2

1

1

0

0

1 Erasmus out: 1 notable
1RC: 1 aprovat

2 alumnes

0

0

1

0

1

0

1 RC: 1 aprovat

0

3

0

0

0

0

Curs 2015-16

TERCER CURS
Pintura
1r semestre
Ciències i tecnologia
aplicades al coneixement
dels materials del béns
culturals I
Història de la Pintura I
Tècniques analítiques i
instrumentals de laboratori I
Normativa sobre conservació
i restauració del patrimoni
cultural
TERCER CURS
Pintura
2n semestre
Teoria i pràctica de la
conservació i restauració dels
béns pictòrics I

Introducció als materials de
l’art contemporani
Introducció als materials del
patrimoni immoble
Formació pràctica
complementària I

Matriculats

Observacions

8 alumnes

1 RC: 1 notable

7 alumnes

0
3 alumnes
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Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

Resultats

Projectes

9 alumnes

0

0

7

2

0

0

Arqueologia II

8 alumnes

0

1

8 alumnes

0

1

7

0

0

0

7 alumnes

0

0

7

0

0

0

9 alumnes

0

0

4

5

0

0

8 alumnes

0

0

8

0

0

0

8 alumnes

0

1

7

0

0

0

8 alumnes

0

0

4

4

0

0

Pràctiques externes

8 alumnes

0

7

0

1

0

0

Treball Final
Conservació de l’art
contemporani
Protecció i conservació dels
béns culturals immobles
Formació Pràctica
complementària II

8 alumnes

1

2

3

2

0

6

2

0

0

0

Curs 2015-16

Matriculats

QUART CURS
Béns Arqueològics
1r semestre

9 alumnes

Tècniques de recuperació de
materials arqueològics
Procediments i tècniques del
dibuix arqueològic II
Tècniques analítiques
instrumentals i de laboratori II
QUART CURS
Béns Arqueològics
2n semestre
Teoria i Conservació i
restauració dels béns
arqueològics II
Formació i Orientació Laboral
Ciències i Tecnologies
aplicades al coneixement
dels materials dels béns
culturals II

Observacions

1 RC: 1 notable
3 RC: 1 excel·lent, 1
notable, 1 aprovat

1 RC: 1 aprovat

12 alumnes

0
0
9 alumnes

0

2 RC: 1 notable, 1 excel·lent
1 validació
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No presentats

Conservació de l’art
contemporani
Protecció i conservació dels
béns culturals immobles
Formació Pràctica
complementària II
Crèdits per participació

Suspès

Treball Final

Aprovat

QUART CURS
Document Gràfic
2n semestre
Teoria i Conservació i
restauració del document
gràfic II
Formació i Orientació Laboral
Ciències i Tecnologies
aplicades al coneixement
dels materials dels béns
culturals II
Pràctiques externes

Notable

QUART CURS
Document Gràfic
1r semestre
Projectes
Historia del llibre del
document gràfic II
Arxivística i biblioteconomia
Materials i procediments del
document gràfic II
Tècniques analítiques
instrumentals i de laboratori II

Excel·lent

Curs 2015-16

Matrícula d’honor

Resultats

5 alumnes

0

0

4

1

0

0

4 alumnes

0

2

2

0

0

0

4 alumnes

0

0

1

2

1

0

5 alumnes

0

3

2

0

0

0

5 alumnes

0

1

0

4

0

0

1RC: 1 excel·lent

6 alumnes

0

4

2

0

0

0

2 Erasmus (1 out 1 in): 2
notables

5 alumnes

0

3

2

0

0

0

1 Erasmus out: 1 excel·lent

5 alumnes

1

1

0

0

3

0

1 Erasmus out: 1 excel·lent

6 alumnes

0

5

1

0

0

0

1 Erasmus out: 1 excel·lent

3 alumnes

0

2

0

0

0

1

1 alumne

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Matriculats

Observacions

9 alumnes
1 RC: 1 notable

8 alumnes

1 RC: 1 notable

0
2 alumnes
2 alumnes

2 RC
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Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

Resultats

Projectes

10 alumnes

0

0

10

0

0

0

Historia de l’escultura II

11 alumnes

0

2

6

3

0

0

10 alumnes

0

2

7

1

0

0

9 alumnes

0

0

8

1

0

0

11 alumnes

0

0

10

1

0

0

11 alumnes

0

0

10

1

0

0

12 alumnes

0

0

7

4

1

0

12 alumnes
11 alumnes

0
1

8
5

4
4

0
1

0
0

0
0

3 alumnes

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Curs 2015-16

Matriculats

QUART CURS
Escultura
1r semestre

11 alumnes

Materials i procediments del
béns escultòrics II
Tècniques analítiques
instrumentals i de laboratori II
QUART CURS
Escultura
2n semestre
Teoria i Conservació i
restauració de béns
escultòrics II
Formació i Orientació Laboral
Ciències i Tecnologies
aplicades al coneixement
dels materials dels béns
culturals II
Pràctiques externes
Treball Final
Conservació de l’art
contemporani
Protecció i conservació dels
béns culturals immobles
Formació Pràctica
complementària II
Crèdits per participació

Observacions

1 RC: 1 aprovat

15 alumnes

3 RC: 2 notables, 1 aprovat

0
1 alumnes
6 alumnes

6 RC
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Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

Resultats

Projectes

8 alumnes

0

1

3

4

0

0

1 RC: Excel·lent

Historia de la Pintura II
Materials i procediments del
béns pictòrics II
Tècniques analítiques
instrumentals i de laboratori II

7 alumnes

0

5

2

0

0

0

1RC: Notable

9 alumnes

0

2

7

0

0

0

8 alumnes

0

0

5

3

0

0

8 alumnes

0

0

6

2

0

0

9 alumnes

0

0

5

4

0

0

9 alumnes

0

1

4

3

1

0

Pràctiques externes

9 alumnes

0

3

6

0

0

0

Treball Final

5 alumnes

0

0

4

1

0

0

3 alumnes

0

0

3

0

0

0

Curs 2015-16

Matriculats

QUART CURS
Pintura
1r semestre

9 alumnes

QUART CURS
Pintura
2n semestre
Teoria i Conservació i
restauració de béns pictòrics II
Formació i Orientació Laboral
Ciències i Tecnologies
aplicades al coneixement dels
materials dels béns culturals II

Conservació de l’art
contemporani
Protecció i conservació dels
béns culturals immobles
Formació Pràctica
complementària II
Crèdits per participació

Observacions

11 alumnes

2 RC: Aprovats

0
0
5 alumnes

5 RC
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Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

CURS ADAPTACIÓ
Béns Arqueològics
Teoria i pràctica de la
conservació i restauració de
béns arqueològics I
Arqueologia I

Excel·lent

Curs 2015-16

Matrícula d’honor

Resultats

4 alumnes

0

0

0

1

0

0

3 VA

Matriculats

Observacions

4 alumnes

3 alumnes

0

0

1

2

0

0

2 RC: 2 aprovats

Arqueologia II

4 alumnes

0

0

3

1

0

0

2 RC: 2 notables

Tècniques i recuperació de
materials arqueològics

4 alumnes

0

0

1

1

0

0

Procediments i tècniques del
dibuix arqueològic

4 alumnes

0

0

1

1

0

0

2VA
2 RC: 1 aprovat, 1 notable
2 VA, 2 RC: 1 aprovat, 1
notable

Pràctiques externes

4 alumnes

0

0

1

0

0

0

3 VA, 1RC: 1 notable

Treball final

3 alumnes

0

2

1

0

0

0

Formació complementària I

4 alumnes

0

0

1

0

0

0

1RC, 2 VA

Formació complementària II

4 alumnes

0

0

1

0

0

0

1RC, 2 VA

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

CURS ADAPTACIÓ
Document Gràfic
Teoria i pràctica de la
conservació i restauració del
document gràfic I
Història del llibre i del
document gràfic I
Història del llibre i del
document gràfic II
Materials i procediments del
document gràfic I

Excel·lent

Curs 2015-16

Matrícula d’honor

Resultats

4 alumnes

0

0

1

0

0

0

3 VA

4 alumnes

0

1

2

1

0

0

2RC: 1 aprovat, 1 notable

4 alumnes

0

1

3

0

0

0

2RC: 1 aprovat, 1 notable

4 alumnes

0

0

1

1

0

0

2 VA, 2RC: 1 aprovat, 1
notable

Matriculats

Observacions

4 alumnes

Pràctiques externes

4 alumnes

4 VA

Treball final

4 alumnes

Formació complementària I

4 alumnes

4 VA

Formació complementària II

4 alumnes

3 VA, 1RC

0

0

3

1

0

0
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Matrícula d’honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

Suspès

No presentats

4 alumnes

0

0

1

1

0

0

2 VA

Història de la Escultura I

4 alumnes

0

2

1

1

0

0

2 RC: 1 notable, 1 excel·lent

Història de la Escultura II

4 alumnes

0

2

2

0

0

0

Materials i procediments del
béns escultòrics II

4 alumnes

0

2

1

0

0

0

Pràctiques externes

4 alumnes

0

0

0

2

0

0

Treball final

4 alumnes

0

1

3

0

0

0

1 alumne

0

0

0

1

0

0

1 RC: 1 aprovat

2 alumne

0

0

0

2

0

0

2 RC: 2 aprovat

3 alumnes

0

0

0

2

0

0

1 VA

Suspès

No presentats

Resultats

Curs 2015-16

CURS ADAPTACIÓ
Escultura
Teoria i pràctica de la
conservació i restauració de
béns escultòrics I

Conservació de l’Art
Contemporani
Protecció i Conservació dels
béns culturals immobles
Formació complementària II

Matriculats

Observacions

4 alumnes

2 RC: 1 notable, 1
excel•lent
1 VA
2RC: 2 excel·lent
2 VA
2RC: 2 aprovats

CURS ADAPTACIÓ
Pintura
Teoria i pràctica de la
conservació i restauració de
béns arqueològics I

Aprovat

Notable

Matriculats

Excel·lent

Curs 2015-16

Matrícula d’honor

Resultats

Observacions

3 alumnes
3 alumnes

3VA

Història de la pintura I

3 alumnes

0

0

2

1

0

0

1 RC: 1 aprovat

Materials i procediments dels
béns pictòrics

3 alumnes

0

0

1

0

0

0

2 VA

Història de la pintura II

3 alumnes

0

0

3

0

0

0

1RC: 1 notable

Pràctiques externes

3 alumnes

Treball final

3 alumnes

Conservació de l’Art
Contemporani
Formació complementària II

1 alumne
2 alumnes

3 VA
1

1

1
1

1 RC: 1 aprovat
2 VA
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A partir de totes aquestes qualificacions s‟ha elaborat una taula amb el
nombre d‟assignatures matriculades a cada curs i el nombre d‟assignatures
suspeses a cada curs, la qual cosa ha permès extreure el percentatge
d‟assignatures suspeses per curs i el percentatge global de tot el programa
formatiu. La conclusió és que el percentatge global d‟assignatures suspeses de
tota la titulació és del 9,79%. Es tracta d‟un molt bon indicador que confirma
que els resultats de l‟aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius
pretesos i que les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema
d‟avaluació són adequats. L‟èxit recau en les ràtios reduïdes i en
l‟ensenyament individualitzat i amb una gran càrrega pràctica.
Curs 2015-2016

Núm. assignatures Núm. assignatures
matriculades
suspeses

1r
2n
3r Béns Arqueol.
3r Doc. Gràfic
3r Escultura
3r Pintura
4t Béns Arqueol.
4t Doc. Gràfic
4t Escultura
4t Pintura
Curs adaptació
Total

427
515
66
63
40
55
90
53
107
80
117
1613

Percentatge
d’assignatures
suspeses

55
53
11
18
9
4
2
4
1
1
0
158

12,88%
10,29%
16,66%
28,57%
22,5%
7,27%
2,22%
7,54%
0,93%
1,25%
0%
9,79%

Per acabar aquest subestàndard s‟adjunta l‟avaluació que el Servei espanyol
per a la internacionalització de l‟educació (SEPIE) ha realitzat a l‟ESCRBCC
respecte al programa Erasmus+ corresponent a l‟any 2015. Durant aquest any
es van realitzar 13 mobilitats en totes les modalitats. L‟informe final avalua la
qualitat del projecte de l‟ESCRBCC de la següent manera:
Avaluació del projecte Erasmus de
l’ESCRBCC per part del SEPIE
Rellevància del projecte
Qualitat del projecte
Impacte i difusió
Puntuació total
Valoració qualitativa

Puntuació
38 sobre 40
40 sobre 40
17 sobre 20
95 sobre 100
Molt bé

Per tot el que s‟ha comentat, la comissió redactora d‟aquest considera que
aquest estàndard s‟assoleix completament.
3.6.4. Els valors dels indicadors d‟inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació
Com ja s‟ha indicat, no es poden oferir els resultats de l‟enquesta fruit del
primer conveni entre AQU Catalunya i els titulars de diversos centres
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d‟ensenyaments artístics superiors de Catalunya executada al primer trimestre
de 2017. Les úniques dades d‟inserció laboral corresponents al curs 2015-2016
de què disposa l‟ESCRBCC són les dades d‟inserció laboral obtingudes
mitjançant l‟aplicatiu sBid per a l‟estudi “Inserció laboral de la formació
professional a Catalunya” del Departament d‟Ensenyament i el Consell
General de Cambres de Catalunya, que sol ser anual, per tal de conèixer la
situació laboral i formativa de l‟alumnat que s‟ha graduat dels diferents
ensenyaments professionalitzadors (cicles formatius d‟FP, els PQPI, el batxillerat i
els ensenyaments de règim especial).
Dels 24 estudiants que van finalitzar els seus estudis el juny de 2016, han respost
22 estudiants (fet que suposa un 91,66% dels titulats). L‟enquesta contempla
quatre enunciats: Estic buscant feina / Continuo estudiant / Estudio i treballo/
Estic treballant.
Curs 2015-2016

Global
Béns
titulació arqueològics

Document
gràfic

Escultura

Pintura

Estic buscant feina

4,54%

16,66%

0%

0%

0%

Continuo estudiant

22,72%

16,66%

0%

40%

0%

Estudio i treballo

31,81%

50%

0%

10%

60%

Estic treballant

40,90%

16,66%

100%

50%

40%

D‟altra banda, els estudiants que treballen són preguntats sobre si la seva feina
actual està relacionada amb els estudis cursats de conservació i restauració.
S‟ofereixen també les dades globals de la titulació i per especialitats:
La feina actual està
relacionada amb els
estudis

La feina actual no està
relacionada amb els
estudis

62,5%

37,5%

Béns Arqueològics

50%

50%

Document Gràfic

100%

0%

66,66%

33,33%

60%

40%

Curs 2015-2016
Global titulació

Escultura
Pintura

Les dades d‟inserció laboral són adequades a les característiques de la
titulació. La Comissió redactora de l‟AI considera que actualment encara
estem en una conjuntura econòmica difícil motivada per la crisi econòmica
global que ha penalitzat d‟una manera especial les feines relacionades amb
la conservació i restauració del patrimoni, per la qual cosa es tracta d‟uns bons
indicadors d‟inserció laboral: un 40,90% dels titulats està treballant i un 31,81%
estudia i treballa. Pel que fa als estudiants que treballen, un 62,5% declara que
la seva feina actual està relacionada amb els estudis cursats de conservació i
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restauració. Per especialitats, la que presenta una inserció laboral més alta és
la de Conservació i restauració de document gràfic (evidència E3.6.4.01).
Cal indicar que el procediment 29_D6_PC_p3 Gestió i anàlisi de la inserció
laboral i la satisfacció dels titulats es el que descriu com l‟ESCRBCC recull i
analitza els índex i la qualitat de la inserció laboral dels titulats de l‟ESCRBCC
així com la valoració que aquests fan de la formació rebuda. L‟aportació
d‟aquests indicadors bàsics permet que el procediment de garantia de
qualitat del programa formatiu tingui la base suficient per adequar els
ensenyaments a les necessitats del mercat i generar la satisfacció dels titulats.
Tot i així, aquest procediment del SGIQ_ESCRBCC no ha estat encara del tot
implantat, esperant que fes tres anys de la primera promoció de titulats. Es
proposa com a millora la redefinició d‟aquest procediment per tal d‟incorporar
l‟enquesta que l‟AQU ha començat a realitzar durant el 2016 de la primera
promoció de titulats (2013-2014).
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4. Valoració i proposta del pla de millora
4.1. Acompliment dels objectius previstos per al curs 2015-2016
Aquest apartat l‟iniciem relacionant l‟acompliment dels objectius previstos per al curs 2015-2016 segons el pla de millora de l‟IST del
curs 2014-2015. A la columna d‟Observacions s‟explica el motiu pel qual l‟objectiu no s‟ha pogut dur a terme. Les propostes de
millora que segueixen en procés o que no s‟han fet, s‟inclouen al pla de millora d‟aquest AI al seu estàndard corresponent.
Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament i sobre els indicadors de l’ensenyament
OBJECTIUS
ACOMPLIMENT
RESPONSABLE
OBSERVACIONS
Incorporació del Curriculum Vitae dels professors integrants del claustre
FET
Director
a la pàgina web, secció organització
Coordinadora
Cal tornar-ho a incorporar a l‟ordre del dia de les
Renovació d‟imatges de la pàgina web
NO FET
reunions de les àrees
pedagògica
Publicació de les notícies que es generen al propi centre dins els dos
FET
Coordinadora
dies següents com a màxim
pedagògica
Elaboració i implantació de nous models d‟enquestes sobre satisfacció
amb el programa formatiu, les infraestructures i els serveis per a aquest
Coordinadora
FET
grup d‟interès. Publicar els indicadors de satisfacció del PD amb el
pedagògica.
programa formatiu
Elaboració i implantació de nous models d‟enquestes sobre satisfacció
Coordinadora
FET
del PAS. Publicar els indicadors de satisfacció del PAS
pedagògica.
Procediment d’accés i admissió d’estudiants, i mecanismes d’informació i orientació prèvia
OBJECTIUS
ACOMPLIMENT

RESPONSABLE

Realització de més sessions informatives presencials a escoles i instituts.
El propòsit és augmentar de 4 a 10 xerrades

NO
ACONSEGUIT

Caps d‟àrea

Xarxes socials. Seguir treballant en la difusió de l‟escola a través de les
xarxa social Facebook i implicació del PD i l‟alumnat per publicar més
notícies relacionades amb l‟escola

FET

Cap d‟estudis

OBSERVACIONS
Es farà una proposta concreta de centres i es
lliurarà a les àrees. La Coordinadora pedagògica
farà el contacte previ amb els centres
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Millora pel que fa a la presència al Saló de l‟Ensenyament
Facilitar carpetes amb material informatiu per a professors d‟escoles,
instituts, i Punts joves
Estudiar la possibilitat d‟un estand propi
Estudiar la possibilitat de woorkshops

FET

DESESTIMAT

Cap d‟estudis

Es decideix que, si bé és millor que la revista surti
abans d‟acabar el curs, el mes de setembre
també és una bona opció

NO
ACONSEGUIT

Publicació Unicum abans final classes

Proves d’accés i orientació alumnes nouvinguts
OBJECTIUS

ACOMPLIMENT

Seguir treballant en la difusió dels ensenyaments

EN PROCÉS

Seguir treballant per la implantació de les noves especialitats de tèxtil i
moble. S‟ha demanat al Departament, però no hi ha recursos per a la
implantació
Redissenyar alguns exercicis de les proves d‟accés per adaptar-les
millor als alumnes de nou accés, dins la normativa vigent
Dissenyar la Memòria de Verificació del Màster i fer difusió de la futura
impartició
Explicar més i millor el PAT als alumnes nouvinguts

FET
però petició no
aconseguida
POSPOSAT AL
2016-2017

Es desestima la proposta per l‟elevat cost
econòmic.

RESPONSABLE
Coordinadora
pedagògica

OBSERVACIONS
Aquest és un objectiu que cal incorporar cada
curs

Director

La petició al Departament d‟Ensenyament es
realitza cada any per part de la Direcció

Coordinadora
pedagògica

Aquesta proposta de millora es posposa a causa
d‟haver rebut ela indicació de part de la
DGFPIERE de fer una proposta de canvis
estructurals de les proves d‟accés durant el curs
2016-2017

Cap d‟Àrea de
cursos comuns i
atenció a
l‟alumnat

La Cap d‟àrea de cursos comuns passa a ser de
cursos comuns i atenció a l‟estudiant i passa a ser
la responsable del PAT i iniciar la seva
actualització

FET

EN PROCÉS

Procés de reconeixement, validació i transferència de crèdits
OBJECTIUS
Consolidar el lliurament de documentació i petició per al RVT de crèdits
durant el termini de matrícula.
Facilitar de forma més eficient els horaris del curs següent als alumnes

ACOMPLIMENT

RESPONSABLE

FET

Cap d‟estudis

EN PROCÉS

Cap d‟estudis

OBSERVACIONS

A causa del canvi de professors en algunes
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assignatures hi ha hagut petits canvis als horaris.
No s‟han tingut fins setembre. No ha suposat, però,
cap problema

Revisar i proposar nous terminis de presentació de documentació i
resolució per al reconeixement de crèdits pels alumnes amb accés el
mes de setembre
Realitzar la sessió informativa a principi de curs i la sessió informativa als
alumnes de nou accés durant les proves d‟accés. Actualitzar la
informació relacionada amb RVT als canals públics de difusió de
l‟escola (web, Moodle i Facebook)
Proposar modificacions al Departament d‟Ensenyament en l‟aplicatiu
de validacions per a millorar en la inclusió de dades
Publicar el horaris pel curs següent abans del període de matrícula
perquè l‟alumne pugui preveure el R o V en el moment de matrícula i
presentar la documentació
Estudiar la possibilita d‟obrir un segon termini de presentar la
documentació de RTV de crèdits al període de matricula de setembre
Fer més difusió dels terminis de presentació de la documentació
necessària per al RTV mitjançant tots els canals possibles
Publicar la plantilla d‟exemples de reconeixement de crèdits entre
titulacions feta a instàncies de la DGFPIERE

FET

Cap d‟estudis

FET

Cap d‟estudis

FET

Cap d‟estudis

EN PROCÉS

Cap d‟estudis

FET

Cap d‟estudis

FET

Cap d‟estudis

EN PROCÉS

Cap d‟estudis

A causa del canvi de professors en algunes
assignatures hi ha hagut petits canvis als horaris.
No s‟han tingut fins setembre. No ha suposat però
cap problema

La DGFPiERE encara no ha sol·licitat aquesta
informació per a donar-hi el vist-i-plau, i per tant,
encara no és publicable

Grau de compliment del títol; pràctiques externes; treball final; programa de mobilitat; coordinació docent
OBJECTIUS
Treballar per a que des de la DGFPIERE se solucionin els errors de
l‟aplicatiu i es millorin els sistemes de control dels tutors externs
Incrementar els crèdits de l‟assignatura de Pràctiques externes
Revisar el model d‟acta i implantar un calendari clar de lliurament
d‟actes de les àrees a la Coordinació pedagògica
Introduir totes les programacions a la intranet per a que el PD pugui
consultar les programacions d‟altres assignatures i millorar la

ACOMPLIMENT
FET

RESPONSABLE
Coordinadora de
pràctiques

OBSERVACIONS

AJORNAT
FET

Coordinadora
pedagògica

FET
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coordinació
Insistir a la DGFPIERE de la necessitat d‟augmentar la plantilla i els espais
per poder complir el decret de mínims en totes les assignatures
pràctiques.
Acomplir la recomanació feta per l‟AQU al seu informe de la MVT de
l‟ESCRBCC, de reduir el nombre d‟assignatures de 2 i 3 crèdits assignantne un mínim de 4
Incrementar els crèdits de l‟assignatura de Pràctiques externes
Incrementar les visites a les institucions col·laboradores amb les PE, es
recomanen 3 per alumne/institució
Incrementar les visites a les institucions col·laboradores amb les PE, es
recomanen 3 per alumne/institució
Incrementar les visites a les institucions col·laboradores amb les FPC,
seria recomanable una per institució col·laboradora
Facilitar l‟accés a l‟aplicatiu sBID dels tutors de les institucions
col·laboradora i als tutors de l‟escola
Completar la formació de les quatre tutores de pràctiques externes de
l‟escola per a l‟ús de l‟aplicatiu sBid
Instaurar les tutories durant el primer semestre als horaris als horaris dels
alumnes i professors
Constitució de la Comissió de TF (ratificació dels temes, adjudicació de
cotutors, seguiment del compliment del protocol per a la realització de
tècniques analítiques i vist-i-plau dels TF per a la seva presentació)
Coordinació dels tribunals respecte els comentaris que es donen als
alumnes un cop acabades la presentacions
Nomenar un Coordinador del Programa de mobilitat
Fer més difusió dels intercanvis realitzats tant per part dels alumnes com
del PD

S‟ha incorporat un professor nou a l‟àrea de
conservació i restauració.

FET

EN PROCÉS

Cap d‟estudis

DESESTIMAT

Cap d‟estudis

FET
FET
FET
FET

Coordinadora de
pràctiques
Coordinadora de
pràctiques
Coordinadora de
pràctiques
Coordinadora de
pràctiques

FET

Cap d‟estudis

FET

Cap d‟estudis

FET

Cap d‟estudis

FET

Director
Coordinadora del
Programa de
mobilitat

FET

Durant el curs s‟ha treballat des de les àrees
aquest punt. L‟actualització del pla d‟estudis a la
MVT està prevista per a principis del curs 2016-2017
A L‟actualització del pla d‟estudis a la MVT
prevista per a principis del curs 2016-2017, no
s‟incorpora aquesta proposta. S‟ha decidit que la
fórmula actual funciona
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Fixar al calendari una reunió d‟àrees a finals de juny per tal de fer el
tancament de curs en tant als informes de seguiment docent i als
objectius acomplerts

FET

Realitzar els informes de seguiment docent de les assignatures de FPC I i
II, PE i TF

NO FET

Unificar el model d‟actes. Establir el protocol clar de lliurament d‟actes.
Incorporació de les actes a la intranet

FET

Establir el protocol clar de lliurament de programacions. Incorporació
de les programacions a la intranet

FET

Coordinador
pedagògic

Els endarreriments han estat causa dels cavis
d‟alguns professors que imparteixen noves
assignatures. Se‟ls hi ha concedit més temps

Insistir a la DGFPIERE de la necessitat d‟augmentar la plantilla i els espais
per poder complir el decret de mínims en totes les assignatures
pràctiques

FET

Director

S‟ha incorporat un professor nou a l‟àrea de
conservació i restauració

Coordinadora
pedagògica
Cap d‟àrea de
conservació i
restauració
Coordinador
pedagògic

Dues de les 4 àrees no han lliurat les actes

Organització del personal acadèmic i de suport
OBJECTIUS
Sol·licitar ampliació de personal docent al Departament
d‟Ensenyament
Fer recerca sobre el millor programa informàtic que integri totes les
gestions de secretaria (acadèmica i econòmica) segons la necessitats
de l‟ESCRBCC

ACOMPLIMENT

RESPONSABLE

OBSERVACIONS

FET

Director

S‟ha incorporat un professor nou a l‟àrea de
conservació i restauració

POSPOSAT AL
CURS 2016-2017

Secretari

Aquesta proposta es realitzarà un cop
incorporada la nova Secretària a finals del curs
2015-2016

Recursos i prestació de serveis
OBJECTIUS

ACOMPLIMENT
FET
però petició no
aconseguida

Demanar la implantació de noves especialitats al Departament
d‟Ensenyament
Col·laborar amb altres institucions o centres en l‟organització de cursos
relacionats amb les especialitats no implantades

RESPONSABLE

OBSERVACIONS
La petició al Departament d‟Ensenyament es
realitza cada any per part de la Direcció

FET
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Externalitzar el servei d‟anòxia per a professionals de la conservació i
restauració
Disseny i implantació del full de sol·licitud del PD sobre la revisió i
manteniment de les instal·lacions

FET
Aquesta proposta es realitzarà un cop
incorporada la nova Secretària a finals del curs
2015-2016

AJORNAT

Seguir treballant per a que la tendència a la baixa de desaparició de
llibres de la Biblioteca sigui una realitat consolidada
Resoldre els problemes detectats amb el programa LiberMarc i
determinar si aquest programa és l‟opció més encertada com a
programa de gestió de la biblioteca de l‟ESCRBCC
Disseny i implantació del full de sol·licitud del PD sobre la revisió i
manteniment de les instal·lacions amb la nova empresa de neteja i
manteniment

FET

Cap d‟estudis

FET

Cap d‟estudis

AJORNAT

Secretari

Aquesta proposta es realitzarà un cop
incorporada la nova Secretària a finals del curs
2015-2016

Resultats acadèmic: graduació, abandonament i eficiència
OBJECTIUS

ACOMPLIMENT

Sistematitzar la recollida de dades sobre els resultats acadèmics per
part de la Secretaria acadèmica i la Prefectura d‟estudis. Fer
documents base on recollir la informació

AJORNAT

Fer seguiment dels alumnes que han accedit als ensenyaments amb
una nota baixa d‟accés
Estudiar la possibilitat de convocatòria de recuperacions

EN PROCÉS
FET

Fer recerca sobre possibles programes informàtics de gestió
acadèmica que realitzi càlculs per obtenir els indicadors sobre els
resultats acadèmics de forma fiable

AJORNAT

RESPONSABLE
Secretari

OBSERVACIONS
Aquesta proposta es realitzarà un cop
incorporada la nova Secretària a finals del curs
2015-2016

Cap d‟àrea de
cursos comuns i
atenció a
l‟alumnat
Cap d‟estudis
Secretari

Aquest punt s‟ha debatut a les reunions d‟àrea,
per a que sigui implantat el curs 2016-2017
Aquesta proposta es realitzarà un cop
incorporada la nova Secretària a finals del curs
2015-2016
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Índex de satisfacció
OBJECTIUS

ACOMPLIMENT

Crear models d‟enquestes per a tots els grups d‟interès que valorin els
diferents aspectes de la titulació
Cercar estratègies per millorar els sistema d‟avaluació i informació a
l‟alumne de la seva evolució
Tenir tots els resultats de les enquestes a finals del mes de juny del curs
que s‟avalua i poder-los incorporar a al SGIQ i a l‟IST

FET
EN PROCÉS
FET

RESPONSABLE

Caps d‟àrea

Cercar estratègies per millorar la difusió i implantació del PAT

EN PROCÉS

Començar el disseny de l‟enquesta pròpia d‟IL

DESESTIMAT

Coordinadora de
pràctiques

FET

Coordinadora de
pràctiques

del

Departament

Aquest indicador ha pujat lleugerament en positiu
a les enquestes del curs 2015-2016. Es segueix
treballant des de les àrees

Coordinadora
pedagògica

Cap d‟Àrea de
cursos comuns i
atenció a
l‟alumnat

Marcar al calendari l‟enviament de la IL
d‟Ensenyaments dels titulats als EAS el curs anterior

OBSERVACIONS

Coordinadora
pedagògica

La Cap d‟àrea de cursos comuns passa a ser de
cursos comuns i atenció a l‟estudiant i passa a ser
la responsable del PAT i iniciar la seva
actualització
Es posposa aquesta proposta perquè AQU té
previst incorporar els EAS a l‟enquesta d‟IL que
realitza trianualment
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4.2. Pla de millora
PROPOSTES DE MILLORA ESTÀNDARD 1: Qualitat del programa formatiu
Proposta de millora

Viabilitat

Responsable

Agents implicats

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES
Revisió de les competències de les assignatures de les quals es
proposen canvis de crèdits en el nou pla d‟estudis

Curs 2016-2017

Coordinadora pedagògica

Caps d‟àrea

1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació
Canvis no estructurals del pla d‟estudis presentats al Departament
d‟Ensenyament i a l‟AQU Catalunya
Incloure al Pla d‟estudis publicat a la pàgina web el nom dels
professors que imparteixen les assignatures i que es pugui consultar
el seu currículum

Curs 2016-2017

Coordinadora pedagògica

Caps d‟àrea

Curs 2016-2017

Coordinadora pedagògica

Coordinador informàtica

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes
(Origen 2014-2015) Realització de més sessions informatives
presencials a escoles i instituts. El propòsit és augmentar de 4 a 10
xerrades
(Origen 2014-2015) Proposar a la DGEFPIRE canvis de les proves
d‟acces i exempció d‟una part en el cas de tenir aprovades les
PAU
Activar noves accions de promoció (presència d‟alumnes al Saló
de l‟Ensenyament, actes 25è aniversari, carpetes, xerrades...)
Incrementar la difusió dels ensenyaments als centres que
imparteixen CFGS en AAPP i D (accés directe)
Seguiment dels que es presenten a les proves d‟accés, aproven i
no es matriculen
Recollir a la inscripció de les proves d‟accés de quin batxillerat
venen i fer seguiment

Curs 2017-2018

Caps d‟àrea

Coordinadora pedagògica

Curs 2016-2017

Coordinadora pedagògica

Caps d‟àrea

Curs 2016-2017
Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Comissió de promoció

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Comissió de promoció

Coordinadora pedagògica

Secretaria

Coordinadora pedagògica

Secretaria

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
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Seguiment dels alumnes que es presenten a les proves d‟accés
sense requisits o accedeixen a l‟escola amb notes baixes d‟accés
Lliurament i seguiment Memòria de Verificació de Máster
Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic
Impuls PAT
(Origen 2014-2015) Seguir treballant per la implantació de les noves
especialitats de tèxtil i moble

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2016-2017
Curs 2017-2018
Curs 2016-2017
Curs 2017-2018

Coordinadora pedagógica

Cap d‟àrea de cursos comuns i
atenció a l‟alumnat

Director

Director

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats
(Origen 2014-2015) Realitzar els informes de seguiment docent de
les assignatures de FPC I i II, PE i TF
Refer i unificar els indicadors dels informes de seguiment docent
Insistir en el lliurament de les actes de les reunions d‟Àrea per
poder-les publicar a la intranet
Lliurament dins el període acordat de les programacions per
poder-les publicar a la intranet
Impuls de l‟ús de les rúbriques com un sistema per avaluar
Publicar el horaris pel curs següent abans del període de matrícula
Publicar la plantilla d‟exemples de reconeixement de crèdits entre
titulacions feta a instàncies de la DGFPIERE
Cercar estratègies per millorar els sistema d‟avaluació i informació
a l‟alumne de la seva evolució

Curs 2017-2018

Cap d‟Àrea de conservació i
restauració
Coordinadora pedagògica

Professors de l‟ Àrea de
conservació i restauració
Caps d‟Àrea

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Caps d‟Àrea

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Caps d‟Àrea

Coordinadora pedagògica

Caps d‟àrea

Curs 2017-2018

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2017-2018

Cap d‟estudis
Cap d‟estudis
Caps d‟àrea

PD

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació
Revisar tots els enllaços de les normatives del SGIQ_ESCRBCC
Incloure a les NOFC la normativa de la convocatòria extraordinària
setembre
Incloure a les NOFC que la Normativa del TF és un document viu
que s‟actualitza cada any i que és una norma accessible al
Moodle i a la pàgina web

Curs 2017-2018

Coordinadora de qualitat

Curs 2016-2017

Cap d‟estudis

Consell escolar

Curs 2016-2017

Cap d‟estudis

Consell escolar
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PROPOSTES DE MILLORA ESTÀNDARD 2: Pertinència de la informació pública
Proposta de millora

Viabilitat

Responsable

Agents implicats

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu
Enquesta de satisfacció sobre la informació que ofereix pàgina
web
(Origen 2014-2015) Renovació d‟imatges de la pàgina web

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Coordinadora de qualitat
Coordinador d‟informàtica
Coordinador d‟informàtica

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció
incloure també a l‟apartat de Qualitat els resultats de l‟enquesta
d‟inserció laboral realitzada per l‟AQU
Fer indicadors específics del CA (ja es tenen dades de 3
promocions de titulats)

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Coordinadora de pràctiques
Coordinador d‟informàtica
Cap d‟estudis
Secretària

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació
Publicar el SGIQ_ESCRBCC actualitzat amb el procediment
d‟acreditació

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Coordinadora de qualitat
Coordinador d‟informàtica
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PROPOSTES DE MILLORA ESTÀNDARD 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat
Proposta de millora

Viabilitat

Responsable

Agents implicats

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions
Coordinadora de pràctiques
Tutors de pràctiques
Coordinadora pedagògica
Cap d‟estudis
Cap d‟àrea de conservació i
Realitzar l‟informe de seguiment docent de l‟assignatura de TF
Curs 2017-2018
Tutors de TF
restauració
Coordinadora pedagògica
Caps d‟àrea
Unificar el model d‟actes. Establir el protocol clar de lliurament
Curs 2017-2018 Coordinador pedagògic
Coordinadora pedagògica
d‟actes. Publicació de totes les actes a la intranet
PD
Cercar estratègies per millorar els sistema d‟avaluació i informació a
Coordinadora pedagògica
Curs 2017-2018 Caps d‟àrea
l‟alumne de la seva evolució i millorar els resultats de les enquestes
PD
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats
acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès
Realitzar una enquesta específica del TF
Curs 2017-2018 Coordinadora pedagògica
Coordinadora pedagògica
Manteniment i millora del sistema d‟enquestes de l‟escola
Curs 2017-2018 Coordinadora pedagògica
Coordinadora de qualitat
Realitzar els informes de seguiment docent de les assignatures de
FPC I i II, PE

Curs 2017-2018

Cap d‟àrea de conservació i
restauració

3.3. El SGIQ_ESCRBCC implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua
Revisió del SGIQ (registres, indicadors, procediments) per millorar la
seva operativitat

Curs 2017-2018

Coordinadora de qualitat

Unificació de tots els documents de l‟escola (estil, codis...)

Curs 2018-2019

Coordinadora de qualitat

Propietaris dels procediments del
SGIQ_ESCRBCC
PD
Secretaria

Autoinforme de l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

107

PROPOSTES DE MILLORA ESTÀNDARD 4: Adequació del professorat al programa formatiu
Proposta de millora
Viabilitat
Responsable
Agents implicats
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent,
investigadora i, si escau, professional
Departament d‟Ensenyament
Reduir el PD interí
Curs 2018-2019 Director
Consorci Educació de Barcelona
Sol·licitar implantar les especialitats de Cr Tèxtil i CR mobiliari
Curs 2018-2019 Director
Departament d‟Ensenyament
Departament d‟Ensenyament
Millorar la ràtio de les assignatures pràctiques de cursos comuns
Curs 2018-2019 Director
Consorci Educació de Barcelona
Caps d‟estudis
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.
Continuar fomentant la interdisciplinarietat del professorat

Curs 2017-2018

Coordinador pedagògic

Augment d‟hores de recerca del PD

Curs 2018-2019

Cap d‟estudis

Cap d‟estudis
Caps d „àrea
Departament d‟Ensenyament
Consorci Educació de Barcelona
Caps d‟estudis

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat
Augment d‟hores de formació del PD

Curs 2017-2018

Cap d‟estudis

Millorar els mecanismes interns de petició de formació del PD

Curs 2017-2018

Cap d‟estudis

Caps d‟àrea
Coordinador pedagògic
Caps d‟àrea
Coordinador pedagògic
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PROPOSTES DE MILLORA ESTÀNDARD 5: eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Proposta de millora

Viabilitat

Responsable

Agents implicats

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat
laboral

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2017-2018
Curs 2018-2019

Cap d‟Àrea de cursos comuns
i atenció a l‟alumnat
Cap d‟Àrea de cursos comuns
i atenció a l‟alumnat
Cap d‟Àrea de cursos comuns
i atenció a l‟alumnat

Coordinadora pedagògica
Tutors
Coordinadora pedagògica
Tutors
Coordinadora pedagògica
Tutors

Curs 2017-2018

Cap d‟estudis

Cap d‟estudis
Secretaria

Curs 2017-2018

Cap d‟estudis

Fer seguiment dels alumnes que han accedit als ensenyaments amb
una nota baixa d‟accés

Curs 2018-2019

Cap d‟àrea de cursos comuns
i atenció a l‟alumnat

(Origen 2014-2015) Publicació de l‟Unicum abans final classes

Curs 2017-2018

Coordinació lingüística,
intercultural i de cohesió social

Cercar estratègies per millorar la difusió i implantació del PAT
Actualització de les fitxes de tutoria
Establir al calendari almenys dues reunions de tutors amb la Cap
d‟Àrea de cursos comuns i atenció a l‟alumnat
Publicar el horaris pel curs següent abans del període de matrícula
perquè l‟alumne pugui preveure el R o V en el moment de matrícula
i presentar la documentació
Publicar la plantilla d‟exemples de reconeixement de crèdits entre
titulacions feta a instàncies de la DGFPIERE

Curs 2018-2019

Cap d‟estudis
Secretaria
Coordinadora pedagògica
Tutors
PD
Consell de redacció de l‟Unicum

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació
(Origen 2014-2015) Disseny i implantació del full de sol·licitud del PD
sobre la revisió i manteniment de les instal·lacions
(Origen 2014-2015) Disseny i implantació del full de sol·licitud del PD
sobre la revisió i manteniment de les instal·lacions amb la nova
empresa de neteja i manteniment
(Origen 2014-2015) Fer recerca sobre el millor programa informàtic
que integri totes les gestions de secretaria (acadèmica i
econòmica) segons la necessitats de l‟ESCRBCC

Curs 2017-2018

Secretària

PD
PAS

Curs 2017-2018

Secretària

PD
PAS

Curs 2016-2017

Secretària

Equip directiu
PAS
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PROPOSTES DE MILLORA ESTÀNDARD 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Proposta de millora

Viabilitat

Responsable

Agents implicats

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació
Coordinadora pedagògica
Cap d‟estudis
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de
l’aprenentatge previstos
Cap d‟àrea de CR
Incentivar més relació entre tutors de les institucions i tutors de
Curs 2017-2018 Coordinadora de pràctiques
Tutors de pràctiques ESCRBCC
l‟ESCRBCC en les pràctiques externes
Tutors institucions receptores
Reflexió/debat a les assignatures de CR de l‟especialitat sobre més
Cap d‟àrea de CR
Curs 2017-2018 Cap d‟estudis
unificació de les activitats d‟avaluació
PD de l‟àrea de CR
Augmentar la participació en projectes, seminaris, etc. d‟innovació
Curs 2018-2019 Cap d‟estudis
PD
docent i avaluació
Incentivar publicacions del PD sobre innovació docent i avaluació
Curs 2018-2019 Cap d‟estudis
PD
Caps d‟àrea
Promoure les rúbriques d‟avaluació sistematitzades
Curs 2018-2019 Cap d‟estudis
PD
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació
Tutors TF
Incentivar que es presentin més TF al 2n semestre de 4t curs
Curs 2017-2018 Cap d‟estudis
Cotutors TF
PD
Coordinadora de cursos
Tutors de 1r curs
Estudiar les causes d‟abandonament a 1r curs
Curs 2017-2018
comuns i atenció a l‟alumne
PD
Fer seguiment dels alumnes que han accedit als ensenyaments amb
Coordinadora de cursos
Tutors de 1r curs
Curs 2017-2018
una nota baixa d‟accés
comuns i atenció a l‟alumne
PD
Fer recerca sobre programes informàtics de gestió acadèmica que realitzi
Curs 2017-2018 Secretària
Cap d‟estudis
càlculs per obtenir els indicadors sobre els resultats acadèmics de forma fiable
Fer enquestes de satisfacció del TF

Curs 2017-2018

Coordinadora de qualitat

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació
Publicació dels resultats de l‟enquesta d‟IL feta per AQU Catalunya

Curs 2017-2018

Coordinadora pedagògica

Coordinadora de pràctiques
Coordinador d‟informàtica
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5. Evidències
EVIDÈNCIES APARTAT 1. Presentació del centre
Número
E1.01

E1.02
E1.03

E1.04
E1.05
E1.06
E1.07
E1.08

Evidència
Article “Vint anys formant conservadorsrestauradors de béns culturals”. Xavier
Figueras Nogués. Unicum núm. 11 (2012),
pàg. 10-12
Catàleg on line de la Biblioteca de
l‟ESCRBCC
Article “Vint anys formant conservadorsrestauradors de béns culturals”. Xavier
Figueras Nogués. Unicum núm. 11 (2012),
pàg. 12-15
Informe final d‟avaluació del disseny del
SGIQ_ESCRBCC
Acte de lliurament del certificat AUDIT

Localització
http://www.raco.cat/index.php/UNICUM/article/view/282787/370636

http://biblioteca.escrbcc.cat/
http://www.raco.cat/index.php/UNICUM/article/view/282787/370636

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Centre/Detall?centreId=1309

Documents de l‟European Confederation of
Conservator-Restorers' Organisations E.C.C.O.
Document de l‟European Network for
Conservation-Restoration Education ENCoRE
Visita dels membres de la Junta d‟ENCoRE

http://www.escrbcc.cat/la-consellera-densenyament-ha-lliurat-el-certificat-audit-alsensenyaments-de-conservacio-i-restauracio-de-bens-culturals-que-simparteixen-a-lescrbcc/
http://www.encore-edu.org/documentsconcerningENCoRE.html
http://www.ecco-eu.org/documents/
http://www.escrbcc.cat/visita-de-membres-de-la-junta-dencore-a-lescrbcc/

EVIDÈNCIES APARTAT 2: Procés d’elaboració de l’Autoinforme
Número
E2.01
E2.02
E2.03
E2.04

Evidència
Acta Consell escolar
Actes CAI
Calendari AI
Actes Claustre

Localització
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgVDJLU2JvSjdYdW8
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgRDMxMU4yMjdETVk
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgUmpGdV9UbUJWMDQ
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgcTBaUHp4bFFURms
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EVIDÈNCIES ESTÀNDARD 1: Qualitat del programa formatiu
Número
E3.1.01

Evidència
Programa AUDIT-EAS establert pel
Departament d‟Ensenyament i AQU
Catalunya

Localització
http://www.aqu.cat/universitats/eas/index.html#a3

3.1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES
E3.1.1.01
E3.1.1.02

E3.1.1.03
E3.1.1.04

E3.1.1.05

E3.1.1.06

E3.1.1.07
E3.1.1.08
E3.1.1.09

Portal de resultats AQU Catalunya
Verificació i Seguiment
Reial Decret 1614/2009, de 26 d‟octubre,
pel qual s‟estableix l‟ordenació dels
ensenyaments artístics superiors
Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, pel
qual es modifica el RD 1614/2009
Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel
qual s‟estableix el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l‟Educació Superior
(MECES)
Reial decret 1393/2007, de 29 d‟octubre,
pel qual s‟estableix l‟ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials
Memòria de Verificació de la Titulació
(MVT) de l‟ESCRBCC

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=11280

Objectius i competències de la titulació
de la MVT
Relació de les competències amb les
matèries de la titulació de la MVT
Documents de l‟European Confederation
of Conservator-Restorers' Organisations
E.C.C.O.

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgR0xjQ0ItMFVmUzQ

http://www.xtec.cat/escrbcc/RD1614_2009.pdf

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/04/BOE-7.2.15.pdf
http://www.xtec.cat/escrbcc/acces/RD96_2014.pdf

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/31/pdfs/A04349-04360.pdf

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/ESCRBCC-Document-deVerificaci%C3%B3-15-mar%C3%A7-2013-WEB.pdf

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgRkFpRENXNm9EWlE
http://www.encore-edu.org/documentsconcerningENCoRE.html
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E3.1.1.10

Document de l‟European Network for
Conservation-Restoration Education
ENCoRE

http://www.ecco-eu.org/documents/

3.1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació
E3.1.2.01

E3.1.2.02

E3.1.2.03

E3.1.2.04

E3.1.2.05

E3.1.2.06
E3.1.2.07
E3.1.2.08

Reial Decret 635/ 2010, de 14 de maig,
pel qual es regula el contingut bàsic dels
ensenyaments del títol superior de
Conservació i Restauració de Béns
Culturals
Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny,
per la qual s‟aprova el pla d‟estudis
conduent al títol superior dels
ensenyaments artístics superiors de
conservació i restauració de béns
culturals de l‟ESCRBCC
Documento del Grupo de Trabajo para la
elaboración de una “ Propuesta de
Grado de Conservación y Restauración
de bienes Culturales”. Apoyado por las
Escuelas Superiores de CRBC. Junio 2007.
MEC
Procediment 4_D2_PE1_p1 Disseny,
aprovació i implantació dels plans
d’estudi
Procediment 12_D3_PC1_p3
Procediments de reconeixement,
transferència i validació de crèdits
Modificació del pla d‟estudis MVT
octubre 2016
Informació pública sobre el pla d‟estudis
a la pàgina web de l‟ESCRBCC
Guia docent d‟accés públic a la pàgina

http://www.xtec.cat/escrbcc/RD635_2010.pdf

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/04/Pla-estudis-DOGC-6660-9.7.2014.pdf

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgRDZHbFJFdGtjcjA

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgSGRLb1ByN1MtdEU

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgZTItajRsVUY4WTA

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgcS16Vm82RDdwWmc
http://www.escrbcc.cat/estudis/
http://www.escrbcc.cat/estudis/guia-docent/
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E3.1.2.09

E3.1.2.10

web de l‟ESCRBCC
Pla d‟estudis amb els professores que
imparteixen les assignatures i enllaç al seu
currículum.
Portal de resultats AQU Catalunya
Verificació i Seguiment

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/04/Pla-d_estudis-amb-profes_2016_2017-1.pdf

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=11280

3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes
E3.1.3.01

E3.1.3.02
E3.1.3.03

E3.1.3.04
E3.1.3.05

E3.1.3.06

Procediment 3_D1_PC_p1 Perfil d’ingrés
dels estudiants i mecanismes
d’informació previs a l’admissió
Informació sobre la prova específica
d‟accés
Resolució ENS/504/2017, de 8 de març,
per la qual es convoquen les proves
d'accés als ensenyaments artístics
superiors adaptats a EEES corresponents
al curs 2017-2018
Procediment 10_D3_PC1_p1 Criteris i
procediments d’admissió dels estudiants
Document de resum de dades de les
proves d‟accés a la Direcció General
d‟Atenció a la Família i Comunitat
Educativa
MVT Màster en ensenyaments artístics de
conservació i restauració de patrimoni
fotogràfic

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgbHpLbTZtU1lTakk

http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/07/Resoluci%C3%B3-convo-proves-EAS17_18.pdf

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgbXpEUXdPZUVNY2c
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgWmRCSEkwa1BYS00

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgTkFJVi02Tkdxa2s

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats
E3.1.4.01

Dimensió 3: Anàlisi valorativa de
l‟ensenyament i accions de millora de
l‟IST 2015-2016

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgaV9NMVdSUlZJcTA
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E3.1.4.02

Programació general del centre 20152016

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgbkFQS1lENGF0VnM

3.1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació
E3.1.5.01

Valoració del curs 2015-2016

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgNGJINmtleDdIVGc

E3.1.5.02

Procediment 12_D3_PC1_p3
Procediments de reconeixement,
validació i transferència de crèdits del
SGIQ_ESCRBCC
Normatives TF 2015-2016, 2016-2017

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgZE1TQVgwSHRtVkk

Normes d‟Organització Funcionament del
Centre (NOFC)
SGIQ_ESCRBCC

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/NOFC-Juny-2016.pdf

E3.1.5.03
E3.1.5.04
E3.1.5.05

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgZnVmSjloTDRqSzA

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/SGIQ-ESCRBCC_CAT-maig-2017.pdf

EVIDÈNCIES ESTÀNDARD 2: Pertinència de la informació pública
Número
E3.2.01

Evidència
Procediment 32_D7_PC2_p1
Mecanismes de retiment de comptes
dels programes formatius

Localització
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgVHRCRlRJTTNGWWs

3.2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu
E3.2.1.02

Pàgina web de l‟ESCRBCC

http://www.escrbcc.cat/

E3.2.1.03

Procediment 12_D3_PC1_p3
Procediments de reconeixement,
transferència i validació de crèdits
Pla d‟estudis amb els professores que
imparteixen les assignatures i enllaç al
seu currículum

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgdEpvRktiLVJDZVU

E3.2.1.04

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/04/Pla-d_estudis-amb-profes_2016_20171.pdf
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E3.2.1.05

Plans docents

http://www.escrbcc.cat/estudis/guia-docent/

E3.2.1.06

Entitats col·laboradores amb el
programa de pràctiques de l‟ESCRBCC
Normativa de TF

http://www.escrbcc.cat/estudis/pla-destudis/practiques/

Reconeixement i validació de crèdits
per estudis previs i/o experiència
professional

http://www.escrbcc.cat/estudis/pla-destudis/reconeixement-de-credits/

E3.2.1.07
E3.2.1.08

http://www.escrbcc.cat/estudis/pla-destudis/treball-final/

3.2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció
E3.2.2.01

E3.2.2.02

E3.2.2.03

Indicadors sobre els resultats acadèmics
i de satisfacció de tota la comunitat
educativa
Guia Indicadors Docents per al
desenvolupament i l’anàlisi dels
Ensenyaments Artístics Superiors
publicada per AQU
Procediment 17_D3_PC4_p1 Gestió de
l’orientació professional dels estudiants

http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat

http://www.aqu.cat/doc/doc_11580626_1.pdf

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgVnM1TFR2QThhbk0

3.2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació
E3.2.3.01

SGIQ_ESCRBCC

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/SGIQ-ESCRBCC_CAT-maig-2017.pdf

E.3.2.3.02

Apartat de Qualitat de la pàgina web
de l‟ESCRBCC
Procediment 6_D2_PE1_p3 Procediment
d'acreditació de les titulacions inclòs al
SGIQ_ESCRBCC
Portal de la intranet de l‟ESCRBCC

http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#garantia_qualitat

E3.2.3.03

E.3.2.3.04

http://agora.xtec.cat/escrbcc/
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EVIDÈNCIES ESTÀNDARD 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat
3.3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions
Número
E3.3.1.01
E3.3.1.01
E3.3.1.02
E3.3.1.03
E3.3.1.04

Evidència
Manual SGIQ_ESCRBCC
SGIQ_ESCRBCC
Informe final AQU
Procediments 4_D2_PE1_p1 Disseny,
aprovació i implantació plans d'estudis
MVT

E3.3.1.05
E3.3.1.06
E3.3.1.07
E3.3.1.08

Apartat web de Qualitat de l‟ESCRBCC
Informes de seguiment de la titulació
Indicadors
Acreditació de la titulació

Localització
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgTVVuLVBaNmk4MTA
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgTVVuLVBaNmk4MTA
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgV3YwU3FfMFhta1E
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgQ29TNnZoYlNQVXM
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/ESCRBCC-Document-deVerificaci%C3%B3-15-mar%C3%A7-2013-WEB.pdf
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#garantia_qualitat
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#seguiment_titulacio
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#1493980329505-895ca4be-8e75

3.3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de la titulació, en especial els resultats
acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès
Número
E3.3.2.01
E3.3.2.02
E3.3.2.03

E3.3.2.04

Evidència
Procediment 6_D2_PE1_p3 Procediment
d'acreditació de les titulacions
Enquesta per mesurar l‟índex de satisfacció
de l‟alumne
Procediment 27_D6_PC_p1 Gestió i anàlisi
dels resultats acadèmics i de la satisfacció
dels estudiants
Enquesta per mesurar l‟índex de satisfacció
del professor al centre

Localització
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgYlRHOHpQbnp3bnM
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgcThSQjNvcmd6QkE
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgWVBEQ1AxZ1N6U0k

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgenlmdjJ4YnNTMTQ
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E3.3.2.04
E3.3.2.05
E3.3.2.06
E3.3.2.07
E3.3.2.08
E3.3.2.09
E3.3.2.10
E3.3.2.11
E3.3.2.12
E3.3.2.13
E3.3.2.14
E3.3.2.15
E3.3.2.16
E3.3.2.17

E3.3.2.18

E3.3.2.19
E3.3.2.20
E3.3.2.21

Enquesta per mesurar l‟índex de satisfacció
del professor respecte l‟alumnat
Procediment 28_D6_PC_p2 Gestió i anàlisi
de la satisfacció PD i del PAS
Enquesta per mesurar l‟índex de satisfacció
del PAS
Enquesta per mesurar l‟índex de satisfacció
les instal·lacions i serveis
Enquesta per mesurar l‟índex de satisfacció
vers el PAT
Procediment 14_D3_PC2_p1 Protocol de
suport i orientació als estudiants
Actes reunions coordinació especialitats
Actes reunions coordinació cursos comuns
Enquestes pràctiques externes
Informe anual SEPIE
Procediment 15_D3_PC3_P1 Gestió
programa mobilitat estudiants centre
Procediment 16_D3_PC3_P2 Gestió
programa mobilitat estudiants rebuts
Procediment 18_D3_PC5_p1 Gestio de les
pràctiques externes del programa formatiu
Procediment 30_D6_PS_p1 Sistema
aplicació gestió d’incidències,
reclamacions, suggeriments i felicitacions
Procediment 5_D2_PE1_p2 Revisió i
avaluació del desenvolupament dels plans
d'estudis
Informe de seguiment de la titulació
Informe procediment 2_D1_PE_p2 Gestió
de la documentació del SGIQ
Informe anual comissió qualitat

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgenlmdjJ4YnNTMTQ
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgd0ktV3g1MnI3Z3M
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgbHdhbkxXYndVOEU
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgM25nQzNwa2lWZTA
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgb25FZ3ZtSDFuMGc
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgX3Ywb3I4LXBreGs
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgZm5xT3ZETzdUNmM
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgNXFkMk0wOU82c0k
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgT0hTNEZfT3dCR2c
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgU2lSZEJkLUFjUGs
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgVEZQQVB5cUN1WHM
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgVEZQQVB5cUN1WHM
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPganhmWThIWEFWMHM
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgVjE3WnNiTHFrb0E

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgam1zbVh0Q2UyeTA

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgTmd1aWxydWRFdEE
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgR2JiMnBqM1F6bmM
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgMUVEeS12VjMwb3M
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3.3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua
Número
E3.3.3.01
E3.3.3.02
E3.3.3.03
E3.3.3.04
E3.3.3.05
E3.3.3.06

Evidència
Actes reunió Comissió de qualitat
Objectius Coordinador de qualitat
Actes reunió Equip directiu
Informes seguiment de la titulació
Informes procediments SGIQ_ESCRBCC
Informe anual Coordinadora
SGIQ_ESCRBCC

Localització
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgdVplbUNUQnowanc
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgTEEzdDZlZW5kWTQ
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgcjFlQWVxbDFQTTg
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgNmlWUmZFOGY3Wnc
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgekpWZEVMUkZxcDg
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPga0c1VWtUZ3VCS0E

EVIDÈNCIES ESTÀNDARD 4: Adequació del professorat al programa formatiu
Número

Evidència

Localització

3.4.1. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre
d’estudiants
E3.4.1.01
Pàgina web de l‟Escola Superior de
www.esdap.cat
Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya
E3.4.1.02
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
LOE
E3.4.1.03

E3.4.1.04

E3.4.1.05

Resolució EDU/822/2008, de 12 de març,
per la qual es convoca concurs de mèrits
per tal de proveir amb caràcter definitiu
llocs de treball vacants del cos de
professors d‟arts plàstiques i disseny a
l‟ESCRBCC
Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual
es regulen els procediments per definir el
perfil i la provisió dels llocs de treball
docents
Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel
qual s‟estableixen els requisits mínims dels

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5096/973630.pdf

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6591/1346314.pdf

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/04/09/pdfs/BOE-A-2010-5662-C.pdf
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E3.4.1.06
E3.4.1.0 7
E3.4.1.08
E3.4.1.09
E3.4.1.10
E3.4.1.11
E3.4.1.12

centres que imparteixen ensenyaments
artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d‟educació.
Procediment 19_D4_PE_p1 Polítiques del
PD
Procediment 23_D4_PS_p1 Accés,
formació i promoció del PD
Informació pública del personal docent
de l‟ESCRBCC
Normativa del TF
Publicació a la revista Unicum núm. 15 dels
millors TF presentats el curs 2014-2105
Portal d‟entrada a l‟aplicatiu sBid
Indicadors d‟accés, professorat, mobilitat,
resultats acadèmics i de satisfacció
(estudiants, PD i PAS) de l‟ESCRBCC

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByQGT0wA3NPgVHNDcENPamZjNVU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByQGT0wA3NPgWTNCbEhJMkhibDg
http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/
http://www.escrbcc.cat/estudis/pla-destudis/treball-final/
http://www.raco.cat/index.php/UNICUM/issue/current/showToc
https://www.empresaiformacio.org/sBid
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat

3.4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat
E3.4.3.01
E3.4.3.02

E3.4.3.03

E3.4.3.04

E3.4.3.05

Pla d‟acollida de nou professorat de
l‟ESCRBCC
Resolució ENS/1703/2014, de 16 de juliol,
per la qual s'aproven les instruccions sobre
el període de prova inicial del personal
interí o substitut docent
Resolució EDU/321972007, de E25
d‟octubre, per la qual es dicten
instruccions per regular el curs d‟iniciació
del personal interí.
Documents per a l'organització i la gestió
dels centres. Formació del personal dels
centres educatius
Apartat de Formació de la Xarxa
Telemàtica de Catalunya

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgblQ2OU1VbFZyWmM
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6669/1365614.pdf

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis_territorials/girona/inspeccio/avalua
cio/interi_1rany/resolucio_edu3219.pdf

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Formacio_PAS.pdf

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/
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E3.4.3.06

E3.4.3.07

Informació del programa de mobilitat
Erasmus+ per al professorat, d‟accés
públic a la pàgina web de l‟ESCRBCC
Estadis de formació docent

http://www.escrbcc.cat/estudis/internacional/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/estadis-promocio/

EVIDÈNCIES ESTÀNDARD 5: eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat
laboral
Número
Evidència
Localització
E3.5.1.01
Procediment 14_D3_PC2_p1 Protocol de
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgaFdOa2wzb2hGRFU
suport i orientació als estudiants
E3.5.1.02
Decret 279/2006 que recull els drets i
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=403808&lan
deures de l‟alumnat i regula la
guage=ca_ES&action=fitxa
convivència en els centres educatius no
universitaris de Catalunya
E3.5.1.03
Decret d‟autonomia de centres
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Accio_t
educatius. Acció tutorial
utorial_secundaria.pdf
E3.5.1.04
Pla d‟Acció Tutorial
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/pluginfile.php/82501/mod_resource/content/1/Pla%20dAcci
%C3%B3%20Tutorial%20%20ESCRBCC.pdf
E3.5.1.05
Actes coordinació cursos comuns
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgbUNucjJRSkNYdDQ
E3.5.1.06
Actes coordinació especialitat
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgRTBGMkhYczI0cEU
E3.5.1.07
Normativa TF
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/pluginfile.php/61301/mod_resource/content/4/NORMATIVA
%20TF%20%202016-2017.pdf
E3.5.1.08
Procediment 18_D3_PC5_p1 Gestió de
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgV29pQ2I1NUFyd28
les pràctiques externes del programa
formatiu
E3.5.1.09
Guia de l‟estudiant
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/07/Guia-de-lestudiant-2016-2017.pdf
E3.5.1.10
Recursos tutoria
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgTEI1d2ZSR3YwbFE
E3.5.1.11
Procediment 17_D3_PC4_p1Gestió de
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgUDQya3dWTDBqRjg
l’orientació professional dels estudiants
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E3.5.1.12
E3.5.1.13
E3.5.1.14

Revista Unicum a Latindex
Revista Unicum a Racó
Revista Unicum a Dialnet

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22068
http://www.raco.cat/index.php/UNICUM/issue/archive
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14075

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació
E3.5.2.01

E3.5.2.02
E3.5.2.03
E3.5.2.04
E3.5.2.05

E3.5.2.06

Procediment 25_D5_PS1_p1 Gestió,
manteniment i millora dels recursos
materials i serveis
Procediment 7_D2_PE2 Organització
acadèmica i distribució de recursos
Procediment 27_D6_PC_p1 Gestió i
anàlisi de la satisfacció dels estudiants
Procediment 28_D6_PC_p2 Gestió i
anàlisi de la satisfacció del PD i del PAS
Procediment 11_D3_PC1_p2
Procediment de matriculació dels
estudiants
Catàleg on line biblioteca ESCRBCC

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgUjNqdllRYkNoejg

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgbE5uRmd4WVk0VjA
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgMWU0cjNmMmRBN1E
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgRk1pa0lscXdRN1U
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgOEVLY3lFbmZ1WEE

http://biblioteca.escrbcc.cat/

EVIDÈNCIES ESTÀNDARD 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Número
E3.6.01

Evidència
Portal d‟entrada a l‟aplicatiu sBid mitjançant
el qual es realitzen les enquestes d‟IL

Localització
https://www.empresaiformacio.org/sBid

3.6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació
E3.6.1.01

E3.6.1.02
E3.6.1.03

Reial Decret 1614/2009, de 26 d‟octubre, pel
qual s‟estableix l‟ordenació dels
ensenyaments artístics superiors
Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual
es modifica el RD 1614/2009
Marc Espanyol de Qualificacions per a
l‟Educació Superior (MECES)

http://www.xtec.cat/escrbcc/RD1614_2009.pdf

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/04/BOE-7.2.15.pdf
http://www.xtec.cat/escrbcc/acces/RD96_2014.pdf
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E3.6.1.04

E3.6.1.05

E3.6.1.06

Reial Decret 635/ 2010, de 14 de maig, pel
qual es regula el contingut bàsic dels
ensenyaments del títol superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la
qual s‟aprova el pla d‟estudis conduent al títol
superior dels ensenyaments artístics superiors
de conservació i restauració de béns culturals
de l‟ESCRBCC
MVT

http://www.xtec.cat/escrbcc/RD635_2010.pdf

Procediment 9_D2_PC_p2 Planificació i
avaluació del procés
d’ensenyament_aprenentatge
Procediment 18_D3_PC5_p1 Gestió de les
pràctiques externes del programa formatiu
Article “El muntatge d‟una exposició, una
experiència de treball col·laboratiu”. Eva
López Lorente. Unicum núm. 12 (2013)
Resultats de les enquestes de satisfacció dels
alumnes amb el programa formatiu que

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByQGT0wA3NPgOHpsNlN1R0F1OEE

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/04/Pla-estudis-DOGC-6660-9.7.2014.pdf

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/ESCRBCC-Document-deVerificaci%C3%B3-15-mar%C3%A7-2013-WEB.pdf
3.6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de
l’aprenentatge previstos
E3.6.2.01
Procediment 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByQGT0wA3NPgSndwbFp2YVNqUGM
implantació dels plans d’estudi
E3.6.2.02
Procediment 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByQGT0wA3NPgRzh4b0wxbm5MWDA
del desenvolupament dels plans d’estudi
E3.6.2.03
Procediment 7_D2_PE2_p1 Organització
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByQGT0wA3NPgLVhvWUJZZzltVm8
acadèmica i distribució de recursos
E3.6.2.04
Procediment 8_D2_PC_p1 Planificació i
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByQGT0wA3NPgdzZ3N1gyS3BtWUk
desenvolupament de metodologies
d’ensenyament_aprenentatge
E3.6.2.05

E3.6.2.06
E3.6.2.07

E3.6.2.07_2

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByQGT0wA3NPgcC1lcVB1R092WkE
http://www.raco.cat/index.php/UNICUM/article/view/282786/370635

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByQGT0wA3NPgTElGR3BQaW12MVE
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E3.6.2.08
E3.6.2.09
E3.6.2.10
E3.6.2.11
E3.6.2.12

E3.6.2.13
E3.6.2.14
E3.6.2.15

E3.6.2.16
E3.6.2.17
E3.6.2.18
E3.6.2.19
E3.6.2.20
E3.6.2.21

imparteix l‟ESCRBCC respecte les assignatures
del curs 2015-2016
MVT Matèria assignatura 1r Teoria i història de
la conservació i restauració
Pla docent assignatura 1r Teoria i història de la
conservació i restauració
Programació assignatura 1r Teoria i història de
la conservació i restauració
Evidències d‟avaluació assignatura 1r Teoria i
història de la conservació i restauració
Informe anual de seguiment docent
assignatura 1r Teoria i història de la
conservació i restauració
Qualificacions assignatura 1r Teoria i història
de la conservació i restauració
Currículum professora assignatura 1r Teoria i
història de la conservació i restauració
Enquesta de satisfacció dels estudiants
assignatura 1r Teoria i història de la
conservació i restauració
MVT Matèria assignatura 1r Fonaments de la
química i la física I
Pla docent assignatura 1r Fonaments de la
química i la física I
Programació assignatura 1r Fonaments de la
química i la física I
Evidències d‟avaluació assignatura
Fonaments de la química i la física I
Currículum professor assignatura 1r Fonaments
de la química i la física I
Enquesta de satisfacció dels estudiants
assignatura 1r Fonaments de la química i la
física I

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0ByQGT0wA3NPgd05Vb040a0pkM1U
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0ByQGT0wA3NPgWE5JZTNDWUZKOVE
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0ByQGT0wA3NPgWFhFSGVoVnVDRHM
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0ByQGT0wA3NPgZDRQSDBaUzZ6ZDQ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0ByQGT0wA3NPgVG9tRkszX0s4N28

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0ByQGT0wA3NPgQnFsekJnRjlqZEU
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Ramirez-cat.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgM2dUeEFqeDZCaWc

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgYmpld1RjUGNyTDQ
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgRVlKalJ4eEstZjQ
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgX0llYzhYWmFaN3c
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByQGT0wA3NPgbXY3aS1vWGdTZWc
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Prada-cat1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgQ0c2SVBfLWdVU2s
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E3.6.2.22
E3.6.2.23
E3.6.2.24
E3.6.2.25
E3.6.2.26
E3.6.2.27
E3.6.2.28

E3.6.2.29

E3.6.2.30

E3.6.2.31

E3.6.2.32

E3.6.2.33

E3.6.2.34

MVT Matèria assignatura 2n Volum i tècniques
d’emmotllats i reproduccions
Pla docent 3 assignatura 2n Volum i tècniques
d’emmotllats i reproduccions
Programació assignatura 2n Volum i tècniques
d’emmotllats i reproduccions
Evidències d‟avaluació assignatura 2n Volum
i tècniques d’emmotllats i reproduccions
Document seguiment treball pràctic Volum i
tècniques d’emmotllats i reproduccions
Currículum professors assignatura 2n Volum i
tècniques d’emmotllats i reproduccions
Enquesta de satisfacció dels estudiants
assignatura 2n Volum i tècniques d’emmotllats
i reproduccions
MVT Matèria assignatura 3r Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de béns
arqueològics I
Pla docent assignatura 3r Teoria i pràctica de
la conservació i restauració de béns
arqueològics I
Programació assignatura 3r Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de béns
arqueològics I
Evidències d‟avaluació assignatura 3r Teoria i
pràctica de la conservació i restauració de
béns arqueològics I
lnforme
anual
de
seguiment
docent
assignatura 3r Teoria i pràctica de la
conservació
i
restauració
de
béns
arqueològics I
Currículum professores assignatura 3r Teoria i
pràctica de la conservació i restauració de

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgQkd5ZUQ3UkJGZjQ
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgd3ZOdEJ5MEVUR3c
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgU3AyTGdyUm1jTXc
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgcUpjeFEyNGIxbjg
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgLWhWWmdtajEyZXM
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Alcalde-cat.pdf
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgNzhOakotblgxY1U
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgMC12QzlMTVVXaHc

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgVDlNblhlREFtZlU

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgcXc5OE9sbUtENDg

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgYm1SZEd3REFqMnc

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgWFFUUFRBR1lPRWM

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgOGcybWRqdElIeEU

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Marin-cat_3.pdf
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E3.6.2.35
E3.6.2.36

E3.6.2.37

E3.6.2.38

E3.6.2.39

E3.6.2.40

E3.6.2.41

E3.6.2.42

E3.6.2.43

E3.6.2.44

E3.6.2.45

béns arqueològics I
Enquesta de satisfacció dels estudiants
assignatura 3r Teoria i pràctica de la
conservació
i
restauració
de
béns
arqueològics I
MVT Matèria assignatura 4t Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de document
gràfic II
Pla docent assignatura 4t Teoria i pràctica de
la conservació i restauració de document
gràfic II
Programació assignatura 4t Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de document
gràfic II
Evidències d‟avaluació assignatura 4t Teoria i
pràctica de la conservació i restauració de
document gràfic II

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Chinchilla-cat.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgV3d1QjlOOVlIWjA

lnforme
anual
de
seguiment
docent
assignatura 4t Teoria i pràctica de la
conservació i restauració de document gràfic
II
Currículum professora assignatura 4t Teoria i
pràctica de la conservació i restauració de
document gràfic II
Enquesta de satisfacció dels estudiants
assignatura 4t Teoria i pràctica de la
conservació i restauració de document gràfic
II
MVT Matèria assignatura 4t Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de béns
escultòrics II
Pla docent assignatura 4t Teoria i pràctica de

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgYmV4M0lpVzQ3VlE

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgV3d1QjlOOVlIWjA

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgYTFyZHJ4d1I0TU0

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgdl9wT0NHMkJCMHc

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgV0g2OTBaRGdQd2s

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Biasi-cat_2.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgY3hES2ZENHk4Y2M

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgeWFPaDVJZUxUMFE

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgVmNvQUxFVGZyTlE
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E3.6.2.46

E3.6.2.47

E3.6.2.48

E3.6.2.49

E3.6.2.50

E3.6.2.51
E3.6.2.52

E3.6.2.53

E3.6.2.54

E3.6.2.55

E3.6.2.56

la conservació i restauració de béns
escultòrics II
Programació assignatura 4t Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de béns
escultòrics II
Evidències d‟avaluació assignatura 4t Teoria i
pràctica de la conservació i restauració de
béns escultòrics II
Currículum professora assignatura 4t Teoria i
pràctica de la conservació i restauració béns
escultòrics II
Enquesta de satisfacció dels estudiants
assignatura 4t Teoria i pràctica de la
conservació i restauració de béns escultòrics II
MVT Matèria assignatura 4t Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de béns
pictòrics II
Pla docent assignatura 4t Teoria i pràctica de
la conservació i restauració de béns pictòrics II
Programació assignatura 4t Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de béns
pictòrics II
Qualificacions assignatura 4t Teoria i pràctica
de la conservació i restauració de béns
pictòrics II
Evidències d‟avaluació assignatura 4t Teoria i
pràctica de la conservació i restauració de
béns pictòrics II
Currículum professora assignatura 4t Teoria i
pràctica de la conservació i restauració béns
pictòrics II
Enquesta de satisfacció dels estudiants

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgWGZmdDNPYWVLVVk

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgQkk5UjZjbWQzZGs

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Marga-Quiles-Roca-CV-cat.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgemNlMG9jelFTWk0

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgQWthWVBnbnlVbVE

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgWlBGeDNHaWJxYzg
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgV25hRW1ER3hvUlU

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgR2gxM2I0UWRhQkk

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgaFRqalFfVGtqdGM

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Balust-cat1.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgbkR0S3BPbERuRms
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E3.6.2.57
E3.6.2.58
E3.6.2.59
E3.6.2.60
E3.6.2.61
E3.6.2.62
E3.6.2.63
E3.6.2.64
E3.6.2.65
E3.6.2.66
E3.6.2.67
E3.6.2.68
E3.6.2.69
E3.6.2.70

E3.6.2.71

assignatura 4t Teoria i pràctica de la
conservació i restauració de béns pictòrics II
Qualificacions assignatura 4t Pràctiques
externes
Convenis subscrits pel centre docent i el
centre de treball
MVT Matèria assignatura 4t Pràctiques
externes
Pla docent assignatura 4t Pràctiques externes

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgVWVxa2hGQ2pzQnM
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgQXVTZThsejMzVGc
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgUlh1Yk5PTXZwc0k
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgeS05RFNpX2wteGM

Evidències d‟avaluació assignatura 4t
Pràctiques externes
Currículum professora assignatura 4t
Pràctiques externes
Enquesta de satisfacció de l'alumnat del
centre docent amb el centre de treball
Enquesta de satisfacció del Centre de Treball
amb els alumnes rebuts
Llista de les comissions avaluadores i calendari
de presentació TF 2015-2016
Evidències d‟avaluació dels TF

https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgeEtVaEEzcWtVWmM

TF seleccionats del curs 2015-2016 es
publicaran al núm. 16 de la revista Unicum
Currículum professora que coordina el TF

http://www.raco.cat/index.php/UNICUM/issue/archive

Currículums de tots els professors implicats en
el TF
Reial Decret 635/2010, de 14 de maig pel qual
es regula el contingut bàsic dels
ensenyaments artístics superiors de Grau de
Conservació i Restauració de Béns Culturals
Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener de

http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Franch_cat.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgaGdMcUY1Wl9PSlU
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgNU1sQkRMb1lsemM
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgRUFJVlQ4M3RlNFU
https://drive.google.com/drive/folders/0ByQGT0wA3NPgOXc3d2hzbV8wcVE

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/Matilde-cat.pdf

http://www.xtec.cat/escrbcc/RD635_2010.pdf

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/DOC-1-Resolució-15-gener-2016-B2.pdf
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E3.6.2.72

E3.6.2.73

l‟acreditació de llengua estrangera per a
l‟expedició de determinats títols dels
ensenyaments artístics superiors
Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de
l‟acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l‟àmbit del Departament
d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Indicadors de satisfacció dels estudiants amb
el programa formatiu

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/DOC-2-Resolució-Competència-enllengües-estrangeres-juny-2015-taules-equiv.pdf

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/INDICADORS-SATISFACCI%C3%93ESTUDIANTS-PD-PAS-2014-2016.pdf

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació
E3.6.3.01

Indicadors dels resultats acadèmics

http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/05/INDICADORS-ACC%C3%89S-PROFMOB-RESULTATS-2013-2016.pdf

3.6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació
E3.6.4.01

Resultats enquesta IL del Departament
d‟Ensenyament dels titulats el 2015-2016

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0ByQGT0wA3NPgVWJhT3hWUTlGVFE
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6. Referències
Documentació general
- Constitució Espanyola de 1978, articles 27 i 149.1.
- Estatut d‟Autonomia de Catalunya de 1979, article 15.
- LOGSE, Llei Orgànica 1/1990 de 3 d‟octubre (BOE, 4.10.1990).
- Reial Decret 389/1992, de 15 d‟abril, pel qual s‟estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixen ensenyaments artístics, títol IV, capítol II (BOE, 28
abril 1992).
- Declaració de Bolonya (juny 1999).
- LOE, Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig de 2006 (BOE, 4.5.2006).
- Reial Decret 365/2007, de 16 de març, pel qual es regula el Consell Superior
d‟Ensenyaments Artístics (BOE, 4 abril 2007).
- Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments artístics superiors (BOE 259, 27.10.2009).
- Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s‟estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d‟educació (BOE 86, 9.04.2010).
- Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s‟estableix el Marc Espanyol
de Qualificacions per a l‟Educació Superior (BOE, 185 - 3.08.2011).
- Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre el reconeixement dels
estudis superiors a l‟àmbit de l‟Educació Superior (BOE, 302 - 16.12.2011).
- Sentència de 15 de gener de 2013 del Tribunal Suprem que anul·la les
expressions de grau i graduat en els ensenyaments artístics superiors de
conservació i restauració de béns culturals (BOE 2 de febrer de 2013).
- Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa (BOE 295 -10.12.2013).
- Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials
decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d'octubre,
pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE 55 05.03.2014).
- Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el RD 1614/2009 de
26 d‟octubre que estableix l‟ordenació dels ensenyaments artístics superiors
(BOE 33 – 07.02.2015).
- Reial Decret 197/2015, de 23 de març, pel qual es modifica el RD 1850/2009,
de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals
corresponents als ensenyaments establerts per la LOE (BOE 88 – 13.04.2015).
Documentació general dels estudis de conservació i restauració
- Ordre de 15 de març de 1969 per a la qual s‟aprova el reglament de l‟escola
d‟arts aplicades a la restauració, de l‟Institut Central de Restauració i
Conservació d‟obres i objectes d‟art, arqueologia i etnologia (BOE, 9 abril
1969).
- Ordre de 14 de març de 1989 per la qual es modifica el Pla d‟estudis de
l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (BOE, 18 març
1989).
- Ordre de 28 d‟octubre de 1991 per la qual s‟aprova el currículum i es regulen
els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals (BOE, 1
novembre 1991).
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- Reial Decret 635/ 2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic
dels ensenyaments de Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals
(BOE 137, 5.06.2010).
- Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s‟aprova el pla d‟estudis
dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de conservació i
restauració de béns culturals de l‟Escola Superior de Conservació i restauració
de Béns Culturals de Catalunya (DOGC 6660 – 09.07.2014).
Documentació específica de Catalunya
- Decret 252/1991, de 25 de novembre, de creació de l‟Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya a Barcelona (DOGC
159, 13.12.1991).
- Resolució de 13 de gener de 1992 per la qual es disposa l‟inici d‟activitats de
l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya,
de Barcelona (DOGC 1548, 29.01.1992).
- Decret 224/1993, de 17 de juliol, pel qual s‟aprova el currículum i es regulen els
ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals (DOGC 1804,
4.10.1993).
- Resolució EDU/3777/2010, de 17 de novembre, per la qual s‟aprova amb
caràcter transitori el pla d‟estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors
de conservació i restauració de béns culturals de l‟Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (DOGC, 5765,
29.11.2010) .
- Resolució EDU/2536 /2010, de 20 de juliol, per la qual s‟estableixen, amb
caràcter transitori, les instruccions relatives a la permanència en els
ensenyaments artístics superiors de grau (DOGC, 5680, 28.07.2010).
- Ordre ENS/257/2011, de 30 de setembre, de compleció dels ensenyaments
artístics superiors que s‟extingeixen per l‟aplicació del Reial Decret 1614/2009,
de 26 d‟octubre, pel qual s‟estableix l‟ordenació dels ensenyaments artístics
superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006 (DOGC Núm. 5982 - 11.10.2011).
- Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i
transferència de crèdits, validació d‟aprenentatges, del reconeixement de
crèdits individualitzat i altres procediments específics en l‟àmbit dels
ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6024 - 14.12.2011).
- Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC
6642- 12.06.2014).
- Resolució ENS/1510/2014, d‟11 de juny, dels criteris de permanència en els
ensenyaments artístics conduents a títol superior (DOGC 6655 – 02.07.2014).
- Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l‟acreditació de la competència
en llengües estrangeres en l‟àmbit del Departament d‟Ensenyament (DOGC
6905 – 03.07.2015).
- Resolució ENS/27/2016, d‟11 de gener, de modificació de la Resolució
ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de
crèdits, validació d‟aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat
i altres procediments específics en l‟àmbit dels ensenyaments artístics superiors
(DOGC núm. 7040 – 19.01.2016).
- Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l‟acreditació de llengua
estrangera per a l‟expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics
superiors (DOGC núm. 7042 – 21.01.2016).
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- Instruccions per a l‟organització i el funcionament dels centres que
imparteixen ensenyaments d‟arts plàstiques i disseny. Curs 2012-13.
Documentació específica AQU Catalunya per a EAS
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Guia
per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i
màster (octubre 2016). [En línia] http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya . Model
per a l'elaboració de la memòria de verificació de títol oficial EAS. [En
línia] <http://www.aqu.cat/universitats/eas/index.html#.WP3DudKLTct>
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .
Procediment per a la presentació de la proposta i l'avaluació dels plans
d'estudi dels ensenyaments artístics superiors (març 2016).
[En línia]
http://www.aqu.cat/doc/doc_16011115_1.pdf
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .
Procediment per a la presentació i l'avaluació de les modificacions introduïdes
en els títols d'ensenyaments artístics superiors (novembre 2016). [En línia]
<http://www.aqu.cat/doc/doc_16011115_1.pdf>
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .
Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi dels ensenyaments
artístics superiors. [En línia] <http://www.aqu.cat/doc/doc_11580626_1.pdf>
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya . Guia
per al seguiment dels títols d'ensenyaments artístics superiors. [En línia]
<http://www.aqu.cat/doc/doc_33310592_1.pdf>
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya . Model
per a l'elaboració de l'informe de seguiment de títol oficial EAS. [En línia]
<http://www.aqu.cat/universitats/eas/index.html#.WP3DudKLTct>
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Guia d'avaluació
del disseny del sistema de garantia interna de la qualitat dels ensenyaments artístics
superiors. [En línia] <http://www.aqu.cat/doc/doc_13661085_1.pdf>
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