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DADES IDENTIFICATIVES 

 

1. Descripció del centre i titulació avaluada 

 

Centre: Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya 
(ESCRBCC) 
 

Codi: 08044961 
 

 
 

Titulació avaluada 

Codi –  Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals 

 

ECTS Data de verificació Curs d’implantació Data d’acreditació 

240 21-03-2014 2014-2015
1
 12-06-2018 

 

ELABORACIÓ DE L’IST 

Responsable: Coordinadora pedagògica: M. Àngels Balliu Badia 

Agents implicats: 

 

Director: Miquel Mirambell Abancó 

Secretari: Joan Escudé González
2
 

Cap d‟estudis: Eva López Lorente
3
 

APROVACIÓ DE L’IST Equip directiu en reunió del 16 de gener de 2019
4
 

DATA ELABORACIÓ  Novembre de 2019  

(per ratificar en Consell escolar del 28 de gener de 2020)  

 

  

                                                   

1
 Amb caràcter transitori, el títol es va implantar el curs 2010-2011 

2
 Ha pres possessió el curs 2019-2020 en substitució d‟Eva López Lorente que passa a ser Cap d‟estudis. Durant el 

curs 2016-2017 va ser Secretària Montserrat Artigau Miralles 
3
 Ha pres possessió el curs 2019-2020 en substitució de Matilde C. Cortés, Cap d‟estudis del curs 2015-2016 al curs 

2018-2019. 
4
 Durant els cursos dels quals es fa el seguiment s‟han produït canvis tant a la Secretaria com a la Prefectura d‟estudis. 

L‟aprovació de l‟IST la realitza, doncs, el nou Equip directiu. 
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ANÀLISI I VALORACIÓ 
 
1. Qualitat del programa formatiu 
 

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. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟Informe d‟Avaluació Externa (IAE) del procés d‟acreditació, el pla d'estudis és adequat 

i permet obtenir les competències previstes, adaptades als diferents perfils professionals.  

 

Està en estudi la incorporació de l'especialitat de conservació i restauració de mobles, així com 

la de tèxtil. 

 

Es valora molt positivament l'adequació de les competències al que estableixen organismes 

europeus com ECCO i ENCoRE. 

 
Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 
Cada curs es revisen els plans docents i s‟aproven a l‟àrea corresponent. Aquesta revisió 
suposa que les competències generals, transversals i específiques del pla d‟estudis estan 
constantment revisades. 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. 
 
Això no obstant, les competències segueixen 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 i E.C.C.O. a 
Professional Guidelines (I) (II) i (III). 
 
És per això que, amb data 24 de maig de 2018, l‟ESCRBCC ha estat acceptada com a membre 
associat d‟ENCoRE durant l‟assemblea general celebrada a Torí. 

 
Valoració:   

El perfil de competències de la titulació establert a la MVT, una vegada desplegat totalment el 
pla formatiu, s‟ha demostrat coherent amb els objectius de la titulació. 

 

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. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, el pla d'estudis és adequat, coherent amb les 

competències i objectius de la titulació, i està en línia amb altres plans d'estudi considerats de 

qualitat en conservació i restauració. Les càrregues docents corresponents als coneixements 

comuns i a les diferents especialitats són suficients en tots els casos i estan ben repartides. 
 
Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

• Curs 2017-2018 

- S‟ha seguit el calendari i l‟horari aprovats i establerts per aquest curs. 

- S‟han dut a terme les reunions previstes durant tot el curs entre l‟equip directiu i els caps 

d‟àrea per treballar els continguts del pla d‟estudis i la seva aplicació pràctica. 
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- S‟ha realitzat la 4ª edició del curs d‟adaptació a la nova titulació segons la normativa 

establerta. 

- S‟ha lliurat l‟Autoinforme del títol superior de conservació i restauració de béns culturals a 

l‟AQU amb les esmenes proposades en l‟informe previ de valoració (04.09.2017). 

- Visita a l‟ESCRBCC del Comitè d‟Avaluació Extern de l‟AQU per a acreditar el títol superior de 

conservació i restauració de béns culturals (09.11.2017), el qual ha emès un informe de la visita 

el 9.02.2018 

- Lliurament de l‟informe d‟avaluació per a l‟acreditació del títol oficial emès per l‟AQU el 18 

d‟abril de 2018 i presentació d‟al·legacions per part de l‟ESCRBCC (22.05.2018). 

- Realització dels informes dels procediments SGIQ del curs 2017-2018 relacionats amb el pla 
d‟estudis i objectius de la titulació: 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació dels plans 
d’estudi; 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del desenvolupament dels plans d’estudi; 
7_D2_PE2_p1 Organització acadèmica i distribució de recursos; 9_D2_PC_p2 Planificació i 
avaluació del procés d’ensenyament_aprenentatge 

 

• Curs 2018-2019 

- S‟ha seguit el calendari i l‟horari aprovats i establerts per aquest curs. 

- S‟han dut a terme les reunions previstes durant tot el curs entre l‟equip directiu i els caps 

d‟àrea per treballar els continguts del pla d‟estudis i la seva aplicació pràctica. 

- S‟ha realitzat la 5ª edició del curs d‟adaptació a la nova titulació segons la normativa 

establerta. 

- Aplicació de la ràtio 1/10 a les assignatures teoricopràctiques i, per tant nova distribució 

d‟assignatures pel professorat i nova confecció d‟horaris respectant aquesta ràtio.  

- Homologació del pla d‟estudis del títol de màster en ensenyaments artístics en conservació i 

restauració de patrimoni fotogràfic (BOE núm. 232 - 25.09.2018, secció III, p. 92.315). 

- Resolució per la qual s‟implanten els ensenyaments del pla d‟estudis del títol de màster en 

ensenyaments artístics en conservació i restauració de patrimoni fotogràfic a l‟ESCRBCC 

(DOGC, núm. 7741 – 06.11.2018). 

- S‟ha rebut el segell d‟acreditació d‟AQU per al Títol Superior i el segell de verificació d‟AQU 

per al Màster en Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic.  

- Realització dels informes dels procediments SGIQ del curs 2018-2019 relacionats amb el pla 
d‟estudis i objectius de la titulació: 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació dels plans 
d’estudi; 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del desenvolupament dels plans d’estudi; 
7_D2_PE2_p1 Organització acadèmica i distribució de recursos; 9_D2_PC_p2 Planificació i 
avaluació del procés d’ensenyament_aprenentatge 

 
Valoració:  

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.  

 
S‟ha desenvolupat el Pla d‟estudis en la seva totalitat segons la MVT de l‟ESCRBCC i segons 
el Pla d‟estudis publicat al DOGC. L‟organització general del curs ha demostrat funcionar 
correctament.  
 

Valorem molt positivament l‟homologació del pla d‟estudis del títol de màster en ensenyaments 

artístics en conservació i restauració de patrimoni fotogràfic i la publicació de la resolució per la 

qual s‟implanten els ensenyaments del pla d‟estudis d‟aquest títol de màster. L‟ESCRBCC ha 

treballat durant tot el curs 2018-2019 en l‟organització del màster per a poder-lo impartir durant 

el curs 2019-2020. 
 
La realització dels informes dels procediments del SGIQ permet la revisió anual exhaustiva del 
pla de formació. 
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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. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, el perfil d'accés s'ajusta amb el que estableix la 

normativa. El centre estableix proves d'accés, el disseny i resultat de les quals es consideren 

adequats. 

 

Pel que fa al nombre de places, s'observa un lleuger descens del nombre d'estudiants 

matriculats en els últims anys que l'Escola està intentant corregir a través de diferents 

iniciatives (entre d'altres, millora de la difusió o proposta d'implantació d'una titulació de nivell 

de màster). Es valora favorablement la inquietud de l'Escola per millorar aquest aspecte. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 
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 i es 

publica a la pàgina web de l‟escola dins la pestanya Futurs alumnes, al submenú Perfil d’ingrés. 

 
A la convocatòria de proves d‟accés per al curs 2017-2018 ja es van introduir els canvis en els 
exercicis de les proves d‟accés als ensenyaments de conservació i restauració, segons la 
RESOLUCIÓ ENS/503/2017, de 8 de març (DOGC núm. 7330 - 16.3.2017), per la qual 
s'estableixen les bases de les proves específiques. A les Resolucions anuals que convoquen 
les proves d‟accés també s‟inclouen ja els canvis pel que fa a la exempció de la part A de les 
proves si s‟han superat les fases general i especifica de les PAU. 
  

• Curs 2017-2018: 

- Al juny de 2017 es van realitzar les proves d‟accés als ensenyaments de Títol Superior de 

Conservació i Restauració de Béns Culturals per al curs 2017-2018. 

- Estudis amb prova única per a totes les especialitats. 

- Convocatòria de juny: 20 de juny de 2017. 

- Oferta de places: 40, ampliable a 46 segons aprovació del Consell escolar de l‟ESCRBCC. 

- En data de 5 de juliol de 2017 l‟ESCRBCC va sol·licitar permís per convocar la convocatòria 

extraordinària de les proves d‟accés al setembre a l‟Àrea de Gestió de Proves de la Direcció 

General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Les proves en convocatòria 

extraordinària de setembre es van realitzar l‟1 de setembre de 2017. 

- Nota de tall: 5 

- Nota mitjana: 6,07 

 

Taula 3. Resum de les proves d‟accés per al curs 2017-2018 segons vies d‟accés:  
Via d‟accés Inscrits Admesos Presentats Aprovats    Admesos Matriculats 

  D H D H D H D H D H D H 

Prova d‟accés 
realitzada al 
centre 

Batxillerat 26     11 26 11 26 7 26 6    26 6 26 3 

Prova accés 
universitat ˃de 25 anys 

            

Prova per a majors 
de 18 anys sense 
requisits 

   1  1  1  1  1    0 

Accés directe  6     1 6 1 6 1 6 1 6 1 6  1    

Prova realitzada a una altra comunitat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prova realitzada a un altre centre             

Total 33 14 33 14 33 10 33 9 33 9 33 5 

http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/perfil-dingres/
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Taula 4. Resum de les proves d‟accés per al curs 2017-2018 segons gènere: 

JUNY 2017 DONES HOMES TOTAL 

TOTAL INSCRITS 32 13 47 

TOTAL APROVATS 32 8 42 

TOTAL SUSPESOS 0 1 1 

TOTAL NO PRESENTATS -   4 4 

CANVI D‟EXPEDIENT 1 1 2 

TOTAL MATRICULATS  

juliol 2017 1r curs 
33 5 38 

 
• Curs 2018-2019: 

- Al juny de 2018 es van realitzar les proves d‟accés als ensenyaments de Títol Superior de 

Conservació i Restauració de Béns Culturals per al curs 2018-2019. 

- Estudis amb prova única per a totes les especialitats. 

- Convocatòria de juny: 19 de juny de 2018 

- Oferta de places: 40, ampliable a 46 segons aprovació del Consell escolar de l‟ESCRBCC. 

- En data de 5 de juliol de 2017 l‟ESCRBCC va sol·licitar permís per convocar la convocatòria 

extraordinària de les proves d‟accés al setembre a l‟Àrea de Gestió de Proves de la Direcció 

General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Les proves en convocatòria 

extraordinària de setembre de setembre es van realitzar el 6 de setembre de 2018. 

- Nota de tall: 5 

- Nota mitjana: 6,45 
- La Inspectora del centre s‟ha reunit amb el President i la Secretària de la Comissió avaluadora 
prèviament a la realització de les proves, i el dia de les proves de juny ha comprovat el correcte 
desenvolupament de la jornada. 

 

Taula 1. Resum de les proves d‟accés per al curs 2018-2019 segons vies d‟accés:  
Via d’accés Inscrits Admesos Presentats Aprovats  Admesos  Matriculats 

  D H D H D H D H D H D H 

Prova d‟accés 
realitzada al 
centre 

Batxillerat 31 7 31 7 31 4 31 7 31 4 28 7 

Prova accés universitat 
˃ de 25 anys 

- - - - - - - - - - - - 

Prova per a majors de 
18 anys sense 
requisits 

- - - - - - - - - - - - 

Accés directe  4 3 4 3 - - - - 4 3 4 1 

Prova realitzada a una altra comunitat             

Prova realitzada a un altre centre             

Total 35 10 35 10 31 7 31 7 35 10 32 8 

 

Taula 2. Resum de les proves d‟accés per al curs 2018-2019 segons gènere: 

JUNY 2018 DONES HOMES TOTAL 

TOTAL INSCRITS 35 10 45 

TOTAL APROVATS 35 10 45 

TOTAL SUSPESOS - - - 

TOTAL NO PRESENTATS - - - 

TOTAL MATRICULATS  

juliol 2018 1r curs 
32 8 40 

 
Valoració:  
Les proves d‟accés, tant en la convocatòria de juny com en l‟extraordinària de setembre, dels 
dos cursos s‟han desenvolupat segons la normativa vigent, amb completa normalitat. S‟han 
realitzat en les dates previstes al calendari segons el nou disseny publicat al web. 
L‟organització ha estat l‟adequada i s‟han realitzat totes les actuacions en els terminis previstos. 
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Els continguts de les proves han estat el proposats pels Caps d‟Àrea del centre, integrants de 
la comissió avaluadora de les proves, en reunions del 16 de juny de 2017 i de l‟11 de juny de 
2018. Aquests continguts s‟adeqüen a les competències, habilitats i capacitats necessàries per 
cursar amb plenes garanties aquests ensenyaments, tal i com es reflecteix al perfil d‟ingrés: 
˂http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/perfil-dingres/˃ 
 
A causa de quedar places vacants a les dues convocatòries de juny, s‟han realitzat 
convocatòries extraordinàries el mes de setembre dels dos cursos, amb la prèvia autorització 
de la Direcció General d‟Atenció a la Família i Comunitat Educativa. 
 
Si bé la nota de tall de les proves per al dos cursos ha estat de 5, la nota mitjana es manté molt 
similar en tots els cursos.  
 
El fet que queda clar és que als ensenyaments de conservació i restauració, la majoria 
d‟aspirants matriculades són dones, amb un 60% a les proves pel curs 2017-18 i un 80% a les 
proves pel curs 2018-2019.  
 
A les proves per all curs 2018-2019 s‟han pogut cobrir les 40 places, en canvi, per al curs 2017-
2018, tot i haver 47 inscripcions, han quedat 2 places vacants i no s‟han cobert les 40 places 
que s‟ofereixen.  
 
Els canvis introduïts des de la convocatòria per al curs 2017-2018 en l‟estructura de les proves i 
de la possibilitat de tenir exempta la part A de les proves si s‟ha superat la fase general i 
específica de les PAU, es considera positiva i motiva als interessats a inscriure‟s a les proves. 
Tot i així, aquesta mesura es mostra insuficient per a incrementar el número d‟aspirants als 
ensenyaments. La solució definitiva seria l‟accés a aquests estudis amb la qualificació de les 
PAU i, si s‟escau, fer una prova específica d‟accés. 
 

Per tant, no s‟ha millorat respecte els cursos passats tot i l‟esforç que es fa anualment en la 

difusió sobre els ensenyaments: 

• Presència de l‟escola a les xarxes socials, concretament al Facebook, Instagram i Youtube. 

• Enviament d‟informació dels ensenyaments a centres i escoles que imparteixen batxillerat 
artístic i CFGS d‟Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya i Balears per correu electrònic.  

• Bona d‟assistència a les jornades de portes obertes i visites individualitzades a l‟ESCRBCC 
(prèvia cita concertada). 

• Presència al Saló de l‟Ensenyament amb la col·laboració d‟estudiants per donar informació. 

• Xerrades informatives a centres i instituts. 

• Actualització constant de la pàgina web. 

 

Pla de millora: 

• Al Pla de millora es mantindrà, doncs, l‟objectiu de millorar la difusió dels ensenyaments. 

• Realització de més sessions informatives presencials a escoles i instituts i 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. 

•Seguiment dels alumnes que es presenten a les proves d‟accés sense requisits o accedeixen 

a l‟escola amb notes baixes d‟accés. 

• Seguir treballant per la implantació de les noves especialitats de conservació i restauració de 

tèxtil i moble. 
 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Aquest subestàndard es va valorar a l‟IAE amb progrés vers l‟excel·lència.  

http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/perfil-dingres/
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Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, es disposa d'un sistema de coordinació docent amb un 

nivell de valoració per tots els participants elevat que es desplega amb la realització de 

nombroses accions. D'entre totes elles cal destacar que els responsables d'àrea realitzen un 

resum del funcionament de la coordinació docent detectant punts febles i proposant accions de 

millora. Aquesta acció es considera una bona pràctica que hauria de mantenir-se en el temps. 

 

També és destacable la coordinació docent i seguiment que es realitza amb els alumnes que 

realitzen el curs d'adaptació. 

 

Es valora molt favorablement els esforços de l'Escola per a la millora contínua de la coordinació 

docent. 

 
Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Podem assegurar que els diversos mecanismes de coordinació docent previstos a la MVT pel 

desplegament de la titulació, per assegurar un bon funcionament de les assignatures i la 

coherència del conjunt de la titulació, estan totalment implementats i assumits pel personal 

docent com a importants per a la correcta tasca docent. 

 

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. 

 

Els òrgans responsables de la coordinació dels processos d‟ensenyament-aprenentatge i la 

supervisió corresponent a l‟ESCRBCC són: 

• La Prefectura d‟estudis.  

• La Coordinació pedagògica.  

 

Els principals mecanismes de coordinació docent durant els cursos 2017-2018 i 208-2019 han 

estat:  

• Aprovació de la Programació de centre durant el primer claustre de curs (calendari i l‟horari 

general, activitats de l‟àmbit escolar de caràcter especial, previsió de pràctiques externes, 

previsió de mobilitats Erasmus+, càrrecs de tutors, calendaris d‟exàmens i avaluacions, 

calendari dels Claustres, Consell escolar, Àrees, Coordinacions..., activitats no curriculars 

previstes, difusió i relació de l‟escola amb l‟àmbit extern, qualitat, directori, entre altres 

apartats). 

• Reunions setmanals de direcció. 

• Reunions mensuals de les àrees. 

• Reunions de coordinació i tutories. 

• Claustres. 

 

Les principals accions relacionades amb la coordinació docent que ha dut a terme la Prefectura 

d‟estudis durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019 han estat: 

• 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. 
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Les principals accions relacionades amb la coordinació docent que ha dut a terme la 

Coordinació pedagògica durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019 han estat: 

• 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 la Guia de l‟estudiant. 

• Coordinació com a Presidenta (2018-2019) i com a Secretària (2019-2020) 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. 
• Reunions de coordinació i tutories de principi de curs i mitjans de segon semestre,  
• Reunions de preavaluació del primer semestre i del segon semestre, prèvies a les 
avaluacions semestrals. 

 

Les principals accions relacionades amb la coordinació docent que han dut a terme els Caps 

d„àrea i els professors que les composen durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019 han estat: 

• Realització i aprovació en reunió d‟àrea de les Programacions anuals de les assignatures. 
• Lliurament als Caps de l‟informe de seguiment docent de les assignatures que han impartit i 
posada en comú dels resultats a la darrera reunió d‟àrea.  
• Realització de l‟Informe anual de seguiment docent de les assignatures de la seva àrea per 
part del Cap d‟àrea i lliurament a Coordinació pedagògica Aquests informes es fan públics a la 
intranet del centre.  
• Reunions de coordinació al mes de setembre i al mes de maig. 
 

Valoració:   

Els mecanismes de coordinació docent demostren funcionar adequadament i les actuacions 

permeten detectar 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 és efectiva, i hi ha la 

possibilitat de convocar reunions extraordinàries quan és necessari. 

 

L‟organització de l‟escola en cinc àrees segueix sent molt efectiva. Treballar conjuntament els 

professors que imparteixen assignatures de la mateixa branca de coneixement fa que 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. 
 
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. En aquests 
moments ja es tene informes de 4 cursos, però no reflecteixen els resultats de la convocatòria 
de setembre que es va introduir el curs 2017-2018. Així, doncs, no ens permet encara arribar a 
conclusions fiables. S‟incorpora aquest punt al pla de millora 
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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 “Conservar-Restaura-Art” realitzada per 
alumnes de tercer curs a la Casa de l‟Aigua de Barcelona del març al juny de 2019. 
 
El procediment de reconeixement i validació de crèdits demostra ser efectiu. La Cap d‟estudis 
ha raonat totes les propostes i la Comissió de reconeixement de l‟ESCRBCC ha valorat 
positivament tots els estudis de reconeixement que ha signat. Totes les validacions del TS que 
s‟han gestionat al Departament d‟Educació en els terminis semestrals acordats, han estat 
també favorables a les propostes de l‟ESCRBCC. 
 
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 i que s‟inclouen al Pla de millora: 
• 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 per part 
d‟alguna de les àrees. La Coordinadora pedagògica és qui transmet el retard al Cap d‟àrea que 
realitza els avisos pertinents.  
• La direcció vol començar 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. Encara no s‟ha treballat en les reunions d‟àrea. Aquest punt s‟inclou en el pla de 
millora. 

 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 

impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

Aquest subestàndard té un requeriment: “S'han d'iniciar accions per complir el que estableix el 

RD 303/2010 de 15 de març on s'estableix una ràtio de 1/10 en les classes teoricopràctiques i 

els tallers”. 

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, si bé en general la normativa s'aplica de manera 

adequada, pel que fa a la relació numèrica professor-alumnat s'observa que en els tallers dels 

cursos comuns la ràtio se situa en 1/20 en contra del que estableix el RD 303/2010 de 15 de 

març on s'estableix una ràtio de 1/10 en les classes teoricopràctiques i els tallers. Per això 

s'haurien iniciar accions per solucionar aquest aspecte. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

L‟Informe Previ d‟Avaluació Externa de l‟acreditació (IPAE) es rep el 9 de febrer de 2018. 

Conscients d‟aquest requeriment, durant el curs 2017-2018 la direcció de l‟ESCRBCC sol·licita 

de nou l‟ampliació de la plantilla de l‟ESCRBCC al Departament d‟Educació. 

 

L‟Informe Definitiu d‟Avaluació Externa (IDAE) es rep el 12 de juny de 2018 i ja finals de juny de 

2018 es confirma ja l‟ampliació de la plantilla en un professor de conservació i restauració de 

pintura, gràcies a les gestions fetes per la direcció de l‟ESCRBCC durant tot el curs 2017-2018. 

Aquest nou professor inicia les classes el curs 2018-2019.  

 

Aquesta nova incorporació, ajustos als horaris i canvis a la direcció, permet complir la ràtio 1/10 

a la totalitat de les assignatures del curs 2018-2019 i en els cursos següents. 
 

Valoració:   

L‟ESCRBCC era totalment conscient de l‟incompliment d‟aquesta normativa i així ho va exposar 

sempre als IST i a l‟Autoinforme d‟Acreditació. Es valora, doncs, molt positivament que el 
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Departament d‟Educació hagi ampliat la plantilla en un professor de conservació i restauració, 

fet que ha permès desdoblar els grups de 2n curs en les assignatures de taller de conservació i 

restauració. Els canvis a l‟equip directiu -concretament a la prefectura d‟estudis-, jubilacions i 

incorporació de nous professors, i importants reajustos en els horaris, ha permès també que a 

les assignatures de Dibuix i Volum de cursos comuns es compleixi la ràtio.  

 

S‟adjunten com a evidències els enllaços a la publicació de les resolucions al Diari Oficial de la 

Generalitat, per les quals s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis 

educatius dependents del Departament d'Ensenyament per als cursos dels quals es fa el 

seguiment: 

. 

• Plantilla Curs 2017-2018: 22 professors 

<https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documen

tId=802196&language=ca_ES> 

Pàg. 501 

• Plantilla Curs 2018-2019: 23 professors 

<https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=si

ngle&documentId=833134&language=ca_ES> 

Pàg. 523-524 

 

També s‟adjunta com evidència l‟enllaç a la pàgina web del pla d‟estudis del curs 2018-2019 

durant el qual es va començar a complir la ràtio professor/alumne que marca la normativa 

vigent. Es pot veure com a les assignatures on no es complia la ràtio, ara imparteixen 

l‟assignatura dos professors: 

 

• Pla d‟estudis 

˂http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/Pla-destudis-amb-profes-2019-2020-amb-

profes.pdf˃ 
 

  

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802196&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=802196&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=833134&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=833134&language=ca_ES
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/Pla-destudis-amb-profes-2019-2020-amb-profes.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/Pla-destudis-amb-profes-2019-2020-amb-profes.pdf
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2. Pertinència de la informació pública 
 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 

característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Aquest subestàndard es va valorar a l‟IAE amb progrés vers l‟excel·lència.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, s'observa un nivell molt alt de compleció de la informació 

publicada al web del centre. Cal destacar la informació sobre les proves d'accés que inclouen 

exemples d'exercicis i execucions. La majoria d'informació és clara i accessible per a tots els 

grups d'interès. Es valora la identificació d'espais dedicats als diferents perfils (alumnes, futurs 

alumnes, alumni). El nivell d'actualització igualment és molt alt. L'agregació és adequada. Es 

recorre a continguts en web i documents enllaçats. A més del web, el centre recorre a un ampli 

ventall de canals d'informació i difusió, com el correu electrònic, els taulers de difusió in situ, els 

cartells, les xarxes socials (Facebook i Instagram), i revista Unicum editada per la pròpia 

ESCRBCC . 

 

Les recomanacions són: 

• Revisar continguts de la versió anglesa de la pàgina web, ja que, ofereix menys continguts. 

• Revisar els percentatges per ponderar la nota del TF entre la guia docent de 4t curs i la 

normativa del l'TF. 

• Revisar alguns dels documents que poden resultar molt densos per a consultes puntuals. 

• Visualitzar les ajudes o beques per als estudiants, així com de la representació estudiantil. 

• Millora de l'agregació per a presentar la informació. 

• Recollir informació sobre la satisfacció respecte a la pàgina web. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

S‟han tingut en compte les recomanacions de l‟IAE i durant el curs 2017-2018 i 2018-2019 s‟ha 

treballat per millorar aquests aspectes. 

 

S‟han revisat i actualitzat els continguts de la versió anglesa de la pàgina web. Si bé és cert 

que en alguns apartats es publica en anglès sols la informació essencial amb menys contingut 

que en els altres idiomes, es propicia així la resolució de dubtes per via directa, contactant amb 

el centre normalment per correu electrònic. Cal tenir en compte que la informació que necessita 

el públic estranger pot ser molt diferent segons la nacionalitat. D‟aquesta manera, es resolen 

els dubtes concrets segons cada necessitat. 

  

S‟han revisat els percentatges per ponderar la nota del TF entre la guia docent de 4t curs i la 

normativa del TF i s‟ha corregit l‟errada. 

 

S‟han revisat alguns dels documents de la pàgina web que poden resultar molt densos per a 

consultes puntuals. Aquests documents estan en constant revisió i actualització. 

 

S‟ha creat un nou apartat d‟informació de beques i ajuts als estudiants i titulats. Les dades dels 

representants estudiantils es poden consultar al Moodle de l‟ESCRBCC. 

  

Durant el curs 2018-2019 amb la incorporació dels ensenyaments superiors de Màster es va 

realitzar una reestructuració important de la pàgina web per millorar l'agregació de la 

informació. L‟actuació ha consistit en reorganitzar les pestanyes superiors i els submenús. Tant 

el Títol superior com el Màster s‟organitzen a partir de pestanyes superiors. De cada pestanya 

es despleguen els submenús amb tots els apartats necessaris per garantir la informació a tots 

els grups d‟interès. Els canvis s‟han fet en les tres llengües.  
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Per tal de recollir informació sobre la satisfacció respecte a la pàgina web, s‟ha incorporat una 
pregunta a l‟enquesta de satisfacció sobre infraestructures i serveis de final de curs: Les 
plataformes web (pàgina web i Facebook) difonen la informació sobre l'escola de manera clara. 
La valoració sobre 10 ha estat de 7,62, que considerem molt positiva. 

 

Taula 5. Contingut de la informació pública sobre el desenvolupament operatiu de la titulació: 

DIMENSIÓ CONTINGUTS 

ABAST PÚBLIC 

Web 

www.escrbcc.cat 
Moodle  

agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Objectius de la titulació http://www.escrbcc.cat/estudis/finalitat-dels-estudis/ 

 

Perfil d‟ingrés http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/perfil-dingres/ 

Perfil de formació http://www.escrbcc.cat/estudis/titulacio/ 

Nombre de places ofertes 
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-
alumnes/proves-acces/ 

Prova d‟accés 
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-
alumnes/proves-acces/ 

Criteris de selecció 
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-
alumnes/criteris-i-procediments-dadmissio/ 

Informació sobre preinscripció i 
admissió  

http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-

alumnes/proves-acces/ 

MATRÍCULA 

Període i procediment de 
matriculació 

http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/matriculacio/ 
Guia de l‟estudiant  

http://agora.xtec.cat/escrbcc/m
oodle/ 

Sessions d‟acollida i de 
tutorització 

http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/  

Normativa de permanència http://www.escrbcc.cat/alumnes/normatives/ 

PLA 
D’ESTUDIS 

Estructura del pla d‟estudis http://www.escrbcc.cat/estudis/pla-destudis/ 

Guia de l‟estudiant  

http://agora.xtec.cat/escrbcc/m
oodle/ 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA 
DEL CURS 

Calendari acadèmic http://www.escrbcc.cat/alumnes/calendari/ Calendari 
Guia de l‟estudiant 
http://agora.xtec.cat/escrbcc/m

oodle/ 
Guia docent http://www.escrbcc.cat/alumnes/guia-docent/ 

Instal·lacions i serveis 
Recursos d‟aprenentatge 
Espais virtuals de comunicació 
Laboratoris, Biblioteca 
Material recomanat a l‟estudiant 

http://www.escrbcc.cat/ 
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/ 

http://agora.xtec.cat/escrbcc/intranet/ 
http://www.escrbcc.cat/escola/equipaments/ 
http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/ 

Categories de cursos 

http://agora.xtec.cat/escrbcc/m
oodle/ 

Pla d‟acció tutorial http://www.escrbcc.cat/alumnes/  
Pla d‟Acció Tutorial 
http://agora.xtec.cat/escrbcc/m
oodle/ 

PROFESSORAT 

Professorat de la titulació http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/ 
Guia de l‟estudiant 
http://agora.xtec.cat/escrbcc/m

oodle/ 
Perfil acadèmic i/o professional 

Document de Verificació pàg. 113 
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/ 

Informació de contacte http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/ 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Objectius http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-

destudis/practiques/ 
http://www.escrbcc.cat/wp-
content/uploads/2019/09/ESCRBCC-PLA-DOCENT-

3r-2019-2020.pdf 
http://www.escrbcc.cat/wp-
content/uploads/2019/09/ESCRBCC-PLA-DOCENT-

4t-2019-2020.pdf  

Guia de l‟estudiant 
http://agora.xtec.cat/escrbcc/m
oodle/ 

Normativa general 

Definició de si son obligatoris o 
optatives 

Assignatures a les quals van 
lligades les pràctiques 

Institucions  
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-
destudis/practiques/ 

PROGRAMES 
DE 
MOBILITAT 
Estudis 
Pràctiques 

Objectius  
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/internacional/ 

 

Normativa general 

Institucions  
http://www.escrbcc.cat/wp-
content/uploads/2015/07/1.-ON-PUC-ESTUDIAR-
PRESENTACI%C3%93-ALUMNES-1.pdf 

TREBALL 
FINAL 

Normativa i marc general  
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-

destudis/treball-final/ 

Normativa Treball final 
Guia de l‟estudiant 

http://agora.xtec.cat/escrbcc/m
oodle/ 

http://www.escrbcc.cat/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://www.escrbcc.cat/estudis/finalitat-dels-estudis
http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/perfil-dingres/
http://www.escrbcc.cat/estudis/titulacio/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/criteris-i-procediments-dadmissio/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/criteris-i-procediments-dadmissio/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/matriculacio/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://www.escrbcc.cat/futurs-alumnes/
http://www.escrbcc.cat/alumnes/normatives/
http://www.escrbcc.cat/estudis/pla-destudis/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://www.escrbcc.cat/alumnes/calendari/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://www.escrbcc.cat/alumnes/guia-docent/
http://www.escrbcc.cat/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/intranet/
http://www.escrbcc.cat/escola/equipaments/
http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://www.escrbcc.cat/alumnes/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/
http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-destudis/practiques/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-destudis/practiques/
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/ESCRBCC-PLA-DOCENT-3r-2019-2020.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/ESCRBCC-PLA-DOCENT-3r-2019-2020.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/ESCRBCC-PLA-DOCENT-3r-2019-2020.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/ESCRBCC-PLA-DOCENT-4t-2019-2020.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/ESCRBCC-PLA-DOCENT-4t-2019-2020.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2019/09/ESCRBCC-PLA-DOCENT-4t-2019-2020.pdf
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-destudis/practiques/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-destudis/practiques/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/internacional/
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/1.-ON-PUC-ESTUDIAR-PRESENTACI%C3%93-ALUMNES-1.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/1.-ON-PUC-ESTUDIAR-PRESENTACI%C3%93-ALUMNES-1.pdf
http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2015/07/1.-ON-PUC-ESTUDIAR-PRESENTACI%C3%93-ALUMNES-1.pdf
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-destudis/treball-final/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/pla-destudis/treball-final/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
http://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/
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Valoració: 

L‟ESCRBCC dona molta importància a la publicació de tota la informació de les 

característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. És per això que valora molt 

positivament les recomanacions que rep i realitza sempre els canvis i actualitzacions 

necessàries perquè la informació arribi de forma eficaç als diferents grups d‟interès. 

 

El darrer canvi substancial ha estat la nova organització de la pàgina web per incorporar tota la 

informació del Màster.  

 

La valoració general és positiva i la consulta, tant de la pàgina web com del Moodle i la Intranet, 

segueix sent àgil i pràctica. 

 
2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Aquest subestàndard es va valorar a l‟IAE amb progrés vers l‟excel·lència.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, es publica informació sobre la majoria de dimensions 

rellevants. El centre queda molt ben posicionat en aquest aspecte respecte a altres institucions 

similars. Tota la informació publicada és actualitzada, accessible i exhaustiva. No es publica, 

però, la satisfacció dels titulats, que està pendent de ser publicada. 

 

Recomanació:  

• Per persistir en la millora, es recomana el recurs a gràfics per substituir les taules de dades. 

• La satisfacció dels titulats està pendent de ser publicada. 

 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

S‟han tingut en compte les recomanacions de l‟IAE i durant el curs 2017-2018 i 2018-2019 s‟ha 

treballat per millorar aquests aspectes. 

 

S‟han calculat els indicadors dels curs 2017-2018 i 2018-2019 d‟accés i matrícula, de 

professorat, de pràctiques externes i de mobilitat, de satisfacció dels estudiants i del 

professorat amb el programa formatiu, i dels resultats acadèmics, segons les indicacions de la 
guia Indicadors Docents per al desenvolupament i l’anàlisi dels Ensenyaments Artístics 

Superiors publicada per AQU. 

 

Presentació d‟AQU el febrer de 2018 dels resultats de l‟enquesta d‟Inserció Laboral dels titulats 

d‟Ensenyaments Artístics Superiors (enquesta realitzada durant el curs 2016-2017 a la primera 

promoció titulada de TS el curs 2013-2014). Aquesta enquesta també recull l‟indicador de 

satisfacció amb els estudis realitzats 

S‟han publicat els indicadors a la pàgina web del centre: 

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

 

Implantació del nou programa Codex de gestió acadèmica a Secretaria. 

 

Implantació durant el curs 2018-2019 del nou sistema de realització d‟enquestes mitjançant el 

nou programa Codex. 

 

Actualització constant de la pàgina web del centre. 

 
  

http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
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Taula 6. Informació pública sobre els indicadors de l‟ensenyament: 

DIMENSIONS  

INDICADORS  

INDICADORS PÚBLICS WEB CURS 
 2017-2018 

CURS 
 2018-2019 

ACCÉS I 
MATRÍCULA 

Nombre de places de nou accés 40 40 
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-

alumnes/proves-acces/ 

Demanda 47 45 

http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicad
ors_qualitat 

 
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-

alumnes/proves-acces/ 

Ràtio demanada de places / ofert/a 47/40 
117,5% 

45/40 
112% 

Percentatge d‟estudiants que superen les proves 
d‟accés 

97% 100% 

Ràtio d‟estudiants que superen les proves / 
matriculats  

41/38 
92,6% 

45/40 
88,88% 

Estudiants de nou ingrés  38 40 

Nota de tall 5 5 

Nota mitjana 6,07 6,45 

Nombre total d‟estudiants  
151 TS 
6 CA 

149 TS 
19 CA 

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 46,8 48,11 

PROFESSORAT 

Percentatge de professors a temps complet 
sobre la plantilla total de la titulació 

91% 100% 

http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/ 
Percentatge de professors doctors sobre la 
plantilla total de la titulació 

25% 26% 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES I 

MOBILITAT 

Percentatge de titulats que realitzen les 
pràctiques voluntàries abans de finalitzar els 
estudis (optatives a 3r i 4t) 

130,3% 94,2% 
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicad

ors_qualitat 
Percentatge d‟estudiants propis que participen 
en PM (marxen) 

2% 6,7% 

SATISFACCIÓ 

Satisfacció dels estudiants 
amb el programa formatiu 
 

Continguts 7,8 7,74 

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

ors_qualitat 

Organització 6,8 7,8 

Motivació 7,4 7,3 

Avaluació 7,8 7,8 

Satisfacció del professorat 
amb el programa formatiu 

Objectius pla d‟estudis 8,6 8 
Planificació 
ensenyament 8 7,2 

Desenv. ensenyament i 
avaluació aprenentatge 8,2 7 

Recursos suport 
ensenyament 

8 7 

Orientació estudiant 7,6 7,95 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda Pendent AQU Pendent AQU 

RESULTATS 
ACADÈMICS 

Taxa de rendiment 
Primer curs 93% 94,7% 

http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicad
ors_qualitat 

Conjunt titulació 87,9% 94,8% 

Taxa d‟abandonament a primer curs 2,9% 8,33% 

Taxa d‟abandonament 8,8% 11,1% 

Taxa de graduació en t+1 76,47% - 

Durada mitjana dels estudis per cohort 4,4 4,3 

Estudiants que cursen els estudis a temps 
complet 

98,1% 97,4% 

Estudiants que cursen els estudis a temps 

parcial 

1,9% 2,6% 

 

Valoració: 

L‟ESCRBCC segueix publicant 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  

 

Cal remarcar la implantació del nou programa Codex de gestió acadèmica a Secretaria. Tant 

els indicadors dels resultats acadèmics com els resultats de satisfacció (alumnes, PD i PAS), es 

generen mitjançant aquest programa. A finals del curs 2016-2017 es va començar a treballar 

amb Codex, durant el curs 2017-2018 es van introduir totes les dades acadèmiques dels 

http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/titol-superior/futurs-alumnes/proves-acces/
http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
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alumnes des de la implantació del títol superior. Durant el curs 2018-2019 ja es van poder 

obtenir els indicadors esmentats. Es van detectar alguns problemes que s‟han anat resolent. 

 

El 2017 es duu a terme la 6ena edició de l‟estudi del sistema universitari de Catalunya, iniciat 

l‟any 2000. Per primer cop s‟enquesten els ensenyaments artístics superiors sobre la inserció 

laboral. S‟enquesta a la primera promoció del Títol Superior de Conservació i Restauració de 

Béns Culturals (2010-2011 / 2013-2014). 

 

AQU presenta els resultats el febrer de 2018 però no es fa públic el resultat general i 

comparatiu dels Ensenyaments Artístics Superiors. Tot i així, l‟ESCRBCC sol·licita a AQU 

poder publicar a la pàgina web els seus resultats, i ho fa el febrer de 2018 a 

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

 

L‟enquesta específica de satisfacció dels titulats la realitzarà AQU durant el curs 2019-2020 
segons un conveni signat amb el Departament d‟Educació. L‟ESCRBCC ja ha cedit les dades 
sol·licitades i ha realitzat el comunicat als titulats. 

 

La recomanació d‟ús de gràfics per substituir les taules de tots els indicadors no s‟ha realitzat, 

s‟inclourà al Pla de millora. 

 

Pla de millora: 

• Realització de gràfics per substituir les taules de tots els indicadors. 

• Fer indicadors específics del CA (ja es tenen dades de 3 promocions de titulats). 

 
2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del 

seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 
Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, es disposa de tots els documents associats al SGIQ i a 
la política de qualitat al web, incloent els IST i l'actual memòria d'acreditació. Igualment hi ha un 
procediment en el SGIQ per a la rendició de comptes. Es valora molt positivament l'esforç de 
l'ESCRBCC en aquest sentit. 
 
Recomanació: Persistir i revisar les accions relacionades amb la informació i implicació dels 
estudiants. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 
A la intranet de l‟escola accessible al PD i al PAS, es poden consultar i descarregar tots els 
documents relacionats amb el sistema de garantia interna de qualitat, annexos i altres 
documents relacionats, tant en format pdf, com en format doc. La Coordinadora de qualitat ha 
publicat els informes anuals dels 32 procediments del SGIQ_ESCRBCC DELS CURSOS 2016-
2017 / 2017-2018 / 2018-2019, així com les actes de les reunions anuals de la Comissió de 
qualitat (CQ).  
 
S‟han publicat tots el documents generats durant el procés d‟Acreditació: 
• Procediment d‟acreditació de les titulacions. 
• L‟Autoinforme d‟Acreditació de l‟ESCRBCC. 
• L‟Informe d‟Avaluació Externa d‟Acreditació de l‟ESCRBCC. 
• L‟Informe final d‟Avaluació Externa de l‟Acreditació de l‟ESCRBCC. 
 
Es constata que les accions de difusió de la política de qualitat no han tingut la mateixa 
efectivitat en tots els col·lectius del centre. Si bé entre el personal docent (PD) i el 
d‟administració i serveis (PAS) es té coneixement del sistema de garantia de l‟escola (en 
diferents graus), es segueix detectant que no es així entre els estudiants i el nou PD i PAS.  

http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#indicadors_qualitat
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En aquest sentit, s‟ha detectat la poca implicació de l‟estudiant membre de la Comissió de 
Qualitat. –Hores d‟ara ja ha estat substituït.  
 
Dins el Pla d‟acollida dels nous professors es contempla l‟explicació del SGIQ, però caldria una 
sessió específica per revisar la documentació de l‟apartat de la pàgina web sobre Qualitat. 
 

Valoració: 

L‟ESCRBCC publica i difon la política de qualitat i el sistema de garantia interna de la qualitat 
(SGIQ_ESCRBCC) del programa formatiu a tots els grups d‟interès d‟acord amb les directrius 
establertes en el programa AUDIT-EAS, desenvolupat conjuntament pel Departament 
d'Educació i AQU Catalunya. 

 

Valorem positivament que la informació arribi a tots els grups d‟interès a través de la pàgina 
web de l‟escola dins el destacat Qualitat de la pàgina d‟inici, o al submenú de la pestanya 
superior Escola.  

 

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
 
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 

seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Aquest subestàndard es va valorar a l‟IAE amb progrés vers l‟excel·lència.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, el SGIQ_ESCRBCC té establerts processos per al 

disseny, l'aprovació, el seguiment i l'acreditació de titulacions. La qualitat dels informes de 

seguiment i l'Autoinforme presentat per l'Escola per a l'acreditació confirmen el bon 

funcionament dels processos corresponents de seguiment i acreditació. 

 

Els processos preveuen la implicació de tots els grups d'interès. Es constata en els documents 

aportats una important implicació del professorat i de personal de suport de l'Escola. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Revisió dels procediments de la Dimensió 2, Disseny i revisió dels programes formatius: 
4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació dels plans d’estudi, 7_D2_PE2_p1 

Organització acadèmica i distribució de recursos, 8_D2_PC_p1 Planificació i desenvolupament 

de metodologies d’ensenyament_aprenentatge per poder redactar i presentar a l‟AQU la 

Memòria de verificació per al Màster en Ensenyaments Artístics de Conservació i Restauració 

de Patrimoni Fotogràfic. 

 
Publicació de la informació en els processos de verificació, seguiment i modificació del Títol 
superior i Màster, 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, la 
documentació relativa al SGIQ, els informes de seguiment de la titulació, els indicadors, així 
com tota la documentació relativa a l‟acreditació. 
 
No s‟ha inclòs el Màster a tots els procediments del SGIQ-ESCRBCC. 
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Valoració: 

Els procediments referents al seguiment de la titulació es consoliden com a eines útils per a 

realitzar el seguiment de la titulació. 

 

Pla de millora: 

• Realitzar l‟informe de seguiment docent de l‟assignatura de TF. 
• Incloure el Màster als procediments de la Dimensió 2-Disseny i revisió dels programes 

formatius. 

 
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. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, els informes de seguiment anuals i la informació pública 

disponible fan evident que hi ha una cultura de recollida, anàlisi i difusió de dades consolidat. 

 

Es recullen les dades rellevants per a la gestió de la titulació, tal com s'observa en el quadre 

d'indicadors com el que es publica al web, que facilita informació completa sobre l'evolució 

temporal dels mateixos. 

 

Les enquestes de satisfacció que es realitzen tenen en compte a tots els grups d'interès. 

Segons les dades de percentatge de resposta que s'aporten en l'estàndard 5, estudiants i 

professors participen al voltant del 50%, i el PAS en un 100% en els dos cursos que es 

mostren. Aquests valors estan molt per sobre dels valors mitjans obtinguts en altres 

institucions. 

 
Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 
Recull dels 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. 
 
Recull dels Caps d‟àrea dels Informes de seguiment docent de les assignatures de la seva 
àrea. Elaboració de l‟informe resum de cada Àrea. Lliurament a la Coordinació pedagògica, 
encarregada de la seva revisió i anàlisi per a l‟IST. Publicació a la intranet.  
 
Càlcul dels 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 d‟AQU Catalunya. Anàlisi, 
valoració per a l‟IST i publicació a la pàgina web de l‟escola. 
 
Realització dels estudiants de les enquestes de valoració docent per quantificar el grau de 
satisfacció dels estudiants, del PAT, de les pràctiques tal i com descriu el procediment 
27_D6_PC_p1 Gestió i anàlisi dels resultats acadèmics i de la satisfacció dels estudiants i el 
14_D3_PC2_p1 Protocol de suport i orientació als estudiants. 
 
Realització del PD de les enquestes de valoració 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, tal i com exposa el procediment 28_D6_PC_p2 Gestió i 
anàlisi de la satisfacció del PD i del PAS. 
 
Realització del PAS de les enquestes de satisfacció, com també exposa el procediment 
anterior.  
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Realització de tots els grups d‟interès (estudiants, PD i PAS) de l‟enquesta sobre les 
instal·lacions i serveis.  
 
Durant el curs 2017-2018 les enquestes es realitzen encara on line a través dels formularis que 
proporciona Google Drive. 
 
Durant el curs 2018-2019 les enquestes es realitzen mitjançant el programa de gestió 
acadèmica Codex i es valoren de l‟1 al 10. 
 
El Coordinador pedagògic remet a cada membre del col·lectiu que és valorat, els resultats en 
format electrònic, perquè pugui consultar-los en qualsevol moment i fer el seu procés de 
reflexió i propostes de millora.  
 
Anàlisi de 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 agilitzin la seva execució.  
 
Anàlisi dels resultats sobre la valoració de les infraestructures i serveis de l‟escola amb els 
responsables de la gestió, manteniment i millora dels recursos materials i serveis. Detecció dels 
punts febles i proposta d‟actuacions de millora a l‟Equip directiu i a l‟inrevés. 
 
Comunicació dels resultats generals al Claustre de professors i al Consell escolar a final de 
curs. 
 
No s‟ha recollit cap queixa o suggeriment a la bústia instal·lada segons el procediment 
30_D6_PS_p1 Sistema d’aplicació en la gestió d’incidències, reclamacions, suggeriments i 
felicitacions 
 

Valoració: 

L‟obtenció dels indicadors de resultats acadèmics amb Codex és àgil, tot i així cal revisar 

sempre els resultats. 

 

Es consolida la percepció que les enquestes són una eina útil per valorar els diferents aspectes 

de la titulació i del centre. 

 

El canvi de model (de Drive a Codex) ha suposat un trasbals en la recollida de dades. Amb 

aquest model no es detecten els problemes fins que s‟obre el període de realització de les 

enquestes, fet que ha perjudicat la recollida de dades. 

 

Pla de millora: 

S‟han detectat diferents factors millorables al procediment de les enquestes amb Codex: 

• Els resultats no s‟obtenen en català. 

• En els resultats del 2n semestre també surten els del 1r semestre. Són feixugues de 

consultar. 

• Es detecta la baixa participació si es permet fer l‟enquesta fora de l‟horari lectiu. 

• No estan introduïdes a Codex les enquestes del PAT, de TF, del PD-grup, del PD-centre, del 

tutor-grup, del PAS. 

• Cal millorar el procediment per realitzar i recollir resultats de l‟enquesta de valoració Erasmus 
in i out. 
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3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza 

per a la seva millora contínua. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, l'Escola compta amb un procés implementat mitjançant 

el qual el SGIQ es revisa periòdicament. La revisió de l'SGIQ inclou una reflexió sobre el 

funcionament de la titulació i, genera un pla de millora contínua; aquest pla permet el 

seguiment dels canvis realitzats.  

 

Amb tot es detecten aspectes per a la millora, per exemple seria convenient incloure objectius 

mesurables per als processos que fossin controlables a través d'indicadors. 

 
Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019, l‟ESCRBCC ha consolidat el Sistema de Garantia 

Interna de Qualitat (SGIQ-ESCRBCC). 

 

Aquest sistema de gestió de la qualitat segueix les directrius establertes per l‟agència de 

qualitat AQU-Catalunya en el seu programa per a l‟orientació i l‟avaluació del disseny dels 

SGIQ (AUDIT-EAS), i respecta els principis de legalitat, publicitat, transparència i participació. 

 

Les actuacions relacionades amb la consolidació del SGIQ-ESCRBCC durant els cursos 2017-

2018 i 2018-2019 han estat: 
• Realització de reunions de la Comissió de Qualitat:  

Curs 2017-2018: 19-07-2017 / 30-01-2018 / 28-07-2018 

Curs 2018-2019: 12-09-2018 / 29-11-2018 / 18-06-2019 
• Revisió de la valoració de la dimensió 3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat, 

de l‟IDAE del procés d‟acreditació per tenir en compte les recomanacions. No hi ha 

requeriments. 

• Elaboració dels 32 informes dels procediments per part dels 6 propietaris un cop finalitzat el 

curs 2017-2018 i el curs 2018-2019. 

• Aprovació dels 32 informes dels procediments un cop finalitzat el curs 2017-2018 i el curs 

2018-2019 per part de la Comissió de Qualitat. 

• Elaboració dels objectius de la Coordinació de qualitat, aprovació per part de la Comissió de 

Qualitat i presentació a la direcció de l‟ESCRBCC del curs 2017-2018 i del curs 2018-2019. 

• Elaboració de l‟informe anual de la Coordinació de qualitat per a la Coordinació pedagògica 

un cop finalitzat el curs 2017-2018 i el curs 2018-2019. 

• Revisió, racionalització i unificació dels indicadors dels 32 procediments.  

• Implementació del sistema d‟enquestes de l‟ESCRBCC amb Codex. 

• Estandardització de la documentació i creació de noves plantilles de documents.  

 
Valoració: 

La revisió del SGIQ inclou una reflexió sobre el funcionament de la titulació i, genera un pla de 

millora contínua; aquest pla permet el seguiment dels canvis realitzats gràcies a la realització 

dels informes dels 32 procediments.  

 

La Comissió de qualitat coordina adequadament el sistema de qualitat, marcant objectius 

anuals per a la seva contínua millora. 

 

Aquest seguiment permet la detecció de punts febles que es contemplen al Pla de millora. És 

per això que el Pla de millora dels IST s‟inclourà com a objectiu de la Comissió de Qualitat, que 

vetllarà per a que s‟acompleixin les actuacions proposades. 
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Pla de millora: 

• Vetllar pel compliment del Pla de millora de l‟IST per part de la Comissió de qualitat. 

• Acabar d‟unificar els indicadors i compartir el document amb els propietaris dels 

procediments. 

• Revisar els fluxgrames. Objectiu no aconseguit el curs 2018-2019. 

• Incorporar el màster al SGIQ. Objectiu no aconseguit el curs 2018-2019. 

• Continua essent complicat que el personal docent faci servir les plantilles. 

• Facilitar als professors les plantilles que tinguin a veure amb l‟exercici de les seves funcions a 

principis de setembre perquè les puguin incorporar a la seva feina. 
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4. Adequació del professorat al programa formatiu 
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. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, el professorat de l‟ESCRBCC disposa de les 

qualificacions i els reconeixements externs establerts, així com de l'experiència adequada. El 

centre té establerts criteris per a l'assignació de la docència. Els estudiants estan satisfets amb 

la competència docent de professorat. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

• Curs 2017-2018: 

- Plantilla de 24 professors: 20 a temps complet i 4 a temps parcial (fins a 18.03.2018) i 21 a 

temps complet i 2 a temps parcial (a partir de 18.03.2018). 

- Ocupació de plaça vacant per jubilació del professor de volum Xavier Alcalde per Maria del 

Mar Adell Herrera a partir del 31.01.2018. 

- Ocupació de les dues mitges places de conservació-restauració de béns arqueològics, per 

Joan Escudé González i Sílvia Marín Ortega.  

- Substitució de la professora Doris Leussler per baixa per malaltia des del 19.07.2017 fins a 

28.12.2017 i a partir del 18.03.2018 per jubilació per Sílvia Marín Ortega. 

- Baixa per malaltia de la professora Lídia Català Bover i substitució per Maria Isabel Fabregat 

Marín (de 28.02.2018 a 09.03.2018). 

- Baixa per malaltia del professor Gener Alcántara Rodrigo i substitució per Pau Claramonte 

Villanueva (de 15.03.2018 a 30.06.2018). 

- Jubilació de la professora Júlia Chinchilla Sánchez (31.08.2018). 

 

• Curs 2018-2019: 

- Ampliació de la plantilla amb una nova plaça de professor de conservació-restauració d‟obra 

pictòrica (704), ocupada per Pau Claramonte Villanueva. 

- Plantilla de 23 professors a temps complet.  

- Incorporació al centre com a professors interins a jornada completa: Sílvia Marin Ortega 

(conservació-restauració de béns arqueològics), Joan Escudé González (conservació-

restauració de béns arqueològics), M. del Mar Adell Herrera (volum) i Àlex Prunés Bosch 

(dibuix Artístic i Color). 

- Baixa per malaltia del professor Gener Alcántara Rodrigo i substitució per Alejandro Lorenz 

Bernad (de 17.09.2018 a 04.10.2018). 

- Jubilació del professor Gener Alcántara Rodrigo (31.08.2019). 
 

Valoració: 

El professorat de l‟ESCRBCC reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits 

per la titulació que imparteix el centre. Com es pot veure a la taula 7, tots els professors tenen 

la titulació superior exigida i d‟aquests, el 25% al curs 2017-2018 i un 21,75% el curs 2018-

2019, són, a més a més, doctors.  
 
Taula 7. Titulacions del professorat: 

 Curs 2017-2018 

Plantilla de 22 professors 

Curs 2018-2019 

Plantilla de 23 professors 

Doctors 6 25% 5 21,75% 

Titulats superiors 18* 75% 18 78,25% 

Sense titulació superior 0 0% 0 0% 

*4 professors a mitja jornada 
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D‟altra banda, les especialitats docents del professorat són les adequades, els professors estan 
acostumats a treballar d‟una forma interdisciplinària i ho fan amb alumes de més d‟un curs; 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.  
 
Taula 8. Especialitat del professorat: 

 
Curs 2017-2018 

Plantilla de 22 professors 

Curs 2018-2019 

Plantilla de 23 professors 

Conservació-restauració 12** 50% 11 47,8% 

Història de l’art 4 16,6% 4 17,3% 

Arqueologia 1 4,1% 1 4,3% 

Volum 2 8,3% 2 8,7% 

Dibuix artístic i color 2 8,3% 2 8,7% 

Fotografia 1 4,1% 1 4,3% 

Biologia, Física, Química 2 8,3% 2 8,7% 

**4 professors a mitja jornada 

 
Pel que fa a 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 s‟ha estimulat la recerca entre els estudiants i 
alguns professors de l‟ESCRBCC han codirigit tesis doctorals o bé han estat en tribunals de 
tesis. Cal recordar que per ser professor de l‟ESCRBCC no cal ser doctor i que en aquests 
moments no hi ha cap programa de formació de doctors ni ajuts econòmics que fomentin 
aquesta formació per part del Departament d‟Educació. Així, doncs, ateses aquestes 
circumstàncies, considerem que el percentatge de doctors i professors col·laboradors en 
projectes de recerca és adequat.  
 

Taula 9. Professorat amb experiència investigadora: 

 2017-2018 2018-2019 

Percentatge de professors doctors 20,8% 21,7% 

Percentatge de professors col·laboradors en projectes d’investigació 12,5% 13% 
 

L‟ESCRBCC té una plantilla molt estable i cohesionada, de fet 11 dels 23 professors del curs 
2018-2019 exerceixen a l‟ESCRBCC des dels primers anys de la fundació de l‟escola (és a dir, 
del període 1991-1995), i 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 3 dels professors incorporats recentment també havien estat alumnes 
de l‟ESCRBCC, amb un elevat grau d‟implicació. 
 

Tota la informació sobre el personal docent com el contacte, el càrrec i el seu currículum, és 

d‟accés públic a la pàgina web del centre ˂http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/˃ 

 
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, atès que a l'Escola la ràtio de professor alumne és de 

1/20 en classes teòriques i 1/10 en teoricopràctiques i tallers, tal i com estableix el RD 

303/2010, no es respecta aquesta ràtio en cinc assignatures pràctiques: "Principis teòrics i 

pràctics de la conservació i restauració I", "Principis teòrics i pràctics de la conservació i 

restauració II", "Volum", "Dibuix" i "Volum i tècniques d‟emmotllats i reproduccions".  

 
 

 

 

http://www.escrbcc.cat/escola/organitzacio/
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Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Tal i com s‟explica al subestàndard 1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de 

manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació, l‟ESCRBCC era 

conscient que no estava complint la ràtio professor/alumne en alguna de les assignatures.  

 

Per tant, quan es rep Informe Definitiu d‟Avaluació Externa (IDAE), la direcció del centre 

sol·licita al Departament d‟Educació l‟ampliació de la plantilla amb un professor de conservació 

i restauració. 

 

A finals de juny de 2018 es confirma l‟ampliació de la plantilla amb un professor de conservació 

i restauració de pintura. Aquest nou professor inicia les classes el curs 2018-2019.  

 

Aquesta nova incorporació, ajustos als horaris i canvis a la direcció, permet complir la ràtio 1/10 

a la totalitat de les assignatures del curs 2018-2019 i en els cursos següents. 
 

Durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019, tots els professors –independentment de la seva 

condició– han tingut assignades 19 hores docents setmanals i 9 hores de dedicació a tasques 

complementàries que implica: 

• Presència diària al centre per facilitar la cohesió, la interdisciplinarietat i el treball en equip. 

• Assignació d‟assignatures segons la idoneïtat, no per antiguitat o càrrec. 

• Impartició d‟assignatures de diferents cursos per part d‟un mateix professor per evitar una 

visió esbiaixada del pla d‟estudis. 

 

Organització de l‟ESCRBCC en diferents òrgans, tal i com es publica a l‟espai Moodle i a la 

pàgina web de l‟escola: 

• Equip Directiu format pel Director, la Cap d'Estudis, la Coordinadora Pedagògica i el Secretari.                 

• Claustre de professors integrat pels professors i professores del centre.  
• Consell escolar integrat pel Director, la Cap d‟estudis, el Secretari, cinc professors elegits pel 
Claustre, cinc representants de l‟alumnat, un representant del personal d‟administració i 
serveis, i una representat de l‟ajuntament de Barcelona.  
• 5 àrees, tal i com estableix la MVT i recullen les NOFC: Àrea de cursos comuns (durant el 
curs 2017-2018 s‟incorpora a aquest càrrec la funció d‟atenció a l‟estudiant), Àrea de 
Conservació i Restauració, Àrea d‟Humanitats, Àrea de Plàstica i Àrea de Ciències i tecnologia. 
• 6 càrrecs coordinacions: Coordinació d‟informàtica, Coordinació de pràctiques, Coordinació de 
lingüística, Coordinació de prevenció de riscos laborals, Coordinació Erasmus i Coordinació de 
Qualitat..  
• Tutors de curs: Dos a primer curs, dos a segon curs, quatre a tercer curs, quatre a quart curs, 
tutora de becaris i tutora del Curs d‟adaptació. 
 
Assignació del professorat de primer curs segons l‟especialitat del docent i assignatura a 
impartir. Durant el curs 2018-2019, el nou professor s‟incorpora a 2n curs i es desdoblen els 
grups a totes les assignatures pràctiques, acomplint la ràtio d‟1 professor cada 10 alumnes. 
Considerant que aquestes assignatures tenen una càrrega lectiva gran, es considera molt 
positiu aquest ensenyament personalitzat i tutoritzat individualment. 
 
Seguiment dels cursos comuns per part de la Cap d‟àrea de cursos comuns i atenció a 
l‟alumnat, sobretot per evitar l‟abandonament de primer curs i afavorir la seva integració 
acadèmica a la institució. Revisió anual del Pla d‟acció tutorial. Durant el curs 2018-2019 
s‟incorporen al calendari reunions semestrals dels tutors amb aquesta Cap d‟àrea.  

 
Mecanismes per assignar el professorat de les pràctiques externes: 
• Coordinació de les Pràctiques externes (assignatura obligatòria de 4t curs ) i la Formació 

pràctica complementària I i II (assignatures optatives de 3r i 4t curs) per part de la 

Coordinadora de pràctiques de l‟ESCRBCC, amb assignació de 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.  
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• Assignació de la figura de Tutor de pràctiques a cada grup/curs. Els professors de 3r i 4t curs 

de conservació i restauració realitzen el seguiment i avaluació juntament amb el Tutor de la 

institució. 

• Realització de tots els tràmits per part de l‟estudiant, la coordinadora de pràctiques de 

l‟ESCRBCC, els tutors de l‟ESCRBCC i els tutors de les institucions a partir de l‟aplicatiu del 

Banc Integrat de Dades (sBid) del Consell General de Cambres de Catalunya i el Departament 

d‟Educació, dins del programa E+E (escola-empresa, empresa-escola). 

 

Activitats relacionades amb les pràctiques durant el curs 2017-2018: 

• 42 pràctiques optatives en el marc de les assignatures “Formació Pràctica Complementària I” 

de 3r curs (25 pràctiques) i “Formació Pràctica Complementària II” de 4t curs (17 pràctiques) en 

22 institucions diferents.  

34 pràctiques obligatòries en el marc de l‟assignatura “Pràctiques externes” de 4t curs en 13 

institucions diferents. 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre el Museu del Joguet de Catalunya i l‟ESCRBCC 

per als alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 25 gener de 2017). 

• Signatura d‟un conveni entre el Liceu i l‟ESCRBCC per a cedir peces a l‟ESCRBCC per a ser 

restaurades (Barcelona, 1 setembre 2017). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre el Consorci Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona i l‟ESCRBCC per als alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 16 octubre de 2017).  

•  Signatura d‟un conveni de pràctiques entre el Consorci de les Drassanes Reials i el Museu 

Marítim de Barcelona amb l‟ESCRBCC per als alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 1 de gener 

de 2018). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre el Consell Comarcal del Maresme i l‟ESCRBCC 

per als alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 10 gener de 2018). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre el MNAC i l‟ESCRBCC per als alumnes de 

l‟ESCRBCC (Barcelona, 25 gener de 2018). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao i 

l‟ESCRBCC per als alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 18 abril de 2018). 
• Realització de l‟enquesta de satisfacció part dels alumnes en pràctiques (qualificació de l‟1 al 
10): 
 

10 9 8 7 6 5 4 

52% 13% 9% 9% 9% 4% 4% 

  
Activitats relacionades amb les pràctiques durant el curs 2018-2019: 

• 29 pràctiques optatives en el marc de les assignatures “Formació Pràctica Complementària I” 

de 3r curs (21 pràctiques) i “Formació Pràctica Complementària II” de 4t curs (8 pràctiques) en 

17 institucions diferents.  

• 31 pràctiques obligatòries en el marc de l‟assignatura “Pràctiques externes” de 4t curs en 9 

institucions diferents. 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre el capítol de la Catedral de Girona i l‟ESCRBCC 

per als alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 28 de juny de 2018). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre l‟Ajuntament de Lloret de Mar i l‟ESCRBCC per als 

alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 27 de setembre de 2018). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre Vinseum Museu de les Cultures del Vi de 

Catalunya i l‟ESCRBCC per als alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 16 de novembre de 2018). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre L‟Agrícola Regional SA (Museu de Montserrat) i 

l‟ESCRBCC per als alumnes de l‟ESCRBCC (Barcelona, 19 de novembre de 2018). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre l‟ESMUC i l‟ESCRBCC per als alumnes de 

l‟ESCRBCC (Barcelona, 11 de desembre de 2018). 

• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre el Grup de Recerca en Microbiologia Aplicada i 

Mediambiental del Departament de Sanitat i d‟Anatomia Animal de la UAB i l‟ESCRBCC per als 

alumnes de l‟ESCRBCC (Bellaterra, 4 de febrer de 2019). 
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• Signatura d‟un conveni de pràctiques entre el Centre de Restauració i Interpretació 

Paleontològica dels Hostalets de Pierola i l‟ESCRBCC per als alumnes de l‟ESCRBCC 

(Barcelona, 28 de febrer de 2019). 
• Realització de l‟enquesta de satisfacció part dels alumnes en pràctiques (qualificació de l‟1 al 
10): 

10 9 8 6 

62% 19% 9.5% 9.5% 

       

Mecanismes per assignar els professors com a tutors al Treball final (TF): 

• Revisió anual de la Normativa de TF per part de la Comissió de TF (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).  

• Publicació de la Normativa a la pàgina web de l‟ESCRBCC i al Moodle. 

• Proposta per part de l‟estudiant del tema a la Comissió, que l‟accepta o el refusa i determina 

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.  

• Assignació dels Tutors de TF. Els tutors són els professors de l‟àrea de conservació i 

restauració que imparteixen l‟assignatura anual de l‟especialitat (3r i 4t curs).  

• Assignació d‟un horari setmanal fix dedicat a fer el seguiment dels alumnes que s‟han de 

tutoritzar: 1 hora en el cas dels professors de 3r curs i 2 hores en el cas dels professors de 4t 

curs.  
 

Activitats relacionades amb el TF curs 2017-2018: 

• Reunions de la Comissió de TF: 9 10.2017 / 26.04.2018 /  27.06.2018.  

• Presentació de 28 TF. 

 

Activitats relacionades amb el TF curs 2018-2019: 

• Reunions de la Comissió de TF: 8.10.2018  /  8.04.209 /  25.06.2019. 
• Presentació de 36 TF. 

 
Valoració:   

L‟ESCRBCC creu que la dedicació dels professors és suficient per desenvolupar les seves 

funcions i per atendre els estudiants. 

 
Les ràtios de l‟ESCRBCC han esdevingut 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 19 hores lectives setmanals.  
 
El desdoblament dels grups en totes les assignatures pràctiques ha funcionat correctament i es 
desenvolupen les activitats d‟ensenyament-aprenentatge correctament. 
 

Els resultats de les enquestes de valoració docent per part dels estudiants són positius. La 

valoració es manté semblant a la majoria d‟ítems i puja a l‟avaluació. Aquest ítem va ser un 

objectiu de totes les àrees i es va treballar perquè millorés amb resultats satisfactoris. 

 

Taula 10. Resultats de les enquestes de valoració docent per part dels alumnes: 

 

17-18 18-19 

Continguts 7,8 7,7 

Avaluació 6,8 7,8 

Motivació 7,4 7,3 

Organització 7,8 7,8 

Total mitja  7,6 7,7 

Total mitjana 7,6 7,7 
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L‟assignatura del Treball final durant els dos cursos s‟ha desenvolupat segons la normativa 
publicada anualment. Les reunions de la Comissió de TF demostren ser molt efectives per 
detectar factors a canviar i millorar. 
 
Considerem que les pràctiques en institucions de reconegut prestigi són un dels punts forts del 
títol superior. El fet que els convenis amb diferents institucions no pari de créixer demostra que 
les institucions saben que els estudiants, amb la formació que reben a l‟ESCRBCC, assoleixen 
les competències professionals amb escreix. 
 
Pla de millora 

• Incorporació de l‟enquesta de TF a Codex i incentivar la participació. Tot i realitzar enquestes 
de satisfacció del TF durant el curs 2017-2018, els resultats no es consideren representatius 
per la baixa participació. Durant el curs 2018-2019 no es va introduir l‟enquesta al Codex i no 
es va realitzar.  

 
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i 

investigadora del professorat. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IDAE del procés d‟acreditació, a l'Escola el professorat compta amb suport 

institucional per al desenvolupament de les seves funcions i per a la millora de la qualitat de la 

seva activitat docent i investigadora. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Relació de totes les activitats realitzades pel professorat per millorar la qualitat de l‟activitat 

docent i investigadora del professorat, amb el suport de l‟ESCRBCC: 

 

• Curs 2017-2018: 
- Assignació per part del director de 20 encàrrecs de servei al personal docent que ha sol·licitat 

cursos de formació, assistència a congressos, activitats formatives, etc. Comunicació 

d‟aquestes activitats formatives al Consell escolar per a la seva aprovació i al Claustre de 

professors.  
- Dins del Programa Mobility for Training, assistència d‟una professora a un curs organitzat per 

l‟International Academic Projects a Londres (Regne Unit) i assistència de dues professores a la 

conferència i assemblea anual d‟ENCoRE celebrades a Torí (Itàlia). 

- Estada pel que fa a la mobilitat de personal per a la docència de dos professors al 

Technological Educational Institute of Athens (Grècia). Un professor procedent del Tartu Art 

College (Estònia) ha fet una estada a l‟ESCRBCC. 

- Assistència de la coordinadora Erasmus de l‟ESCRBCC a les jornades de mobilitat Erasmus+ 

d‟Educació Superior (Madrid, 18 i 19 desembre 2017 i Santander, 27 i 28 juny 2018). 

- Col·laboració en l‟organització del Curs integral de conservació i restauració aplicada al moble 

(de 150 hores) Codi M150-1 organitzat per ECORE (Barcelona, octubre 2017 a juny 2018). 
- Coorganització del Curs de Principis i tècniques per a la identificació de fustes amb 

l‟Associació per a l‟Estudi del Moble, impartit per la Dra. Raquel Carreras Rivery (Barcelona, 

ESCRBCC, 20-22 novembre 2017). 

- Celebració a l‟ESCRBCC del curs de gestió de projectes impartit per Inés Legemaate (19, 21 i 

26 de febrer de 2018). 
- Celebració a l‟ESCRBCC de les sessions pràctiques del curs General cleaning materials and 

methods for paper bathing organitzat pel CRBMC i l‟ESCRBCC i impartit pel Dr. Richard 

Wolbers (20 i 21 març de 2018). 

- Col·laboració en l‟organització del curs Mètodes de reproducció aplicats al patrimoni cultural, 

organitzat per l‟ICP a l‟edifici ICTA-ICP del campus de la UAB (18 a 22 juny 2018). 

 



                                                                                            IST 2017-2018 / 2018-2019   

29 

 

 

 
- Presentació del núm. 16 de la revista Unicum al Museu Nacional d‟Art de Catalunya 

(26.09.2017). Arran de la incorporació de la revista Unicum al dipòsit de Revistes Catalanes 

amb Accés Obert (RACO), a l‟abril de 2018 s‟han penjat els articles del número 16 (juny 2017). 

D‟altra banda, durant l‟any 2017 s‟han fet 13.426 a la revista.  
 

• Curs 2018-2019 
- Assignació per part del director de 29 encàrrecs de servei al personal docent que ha sol·licitat 

cursos de formació, assistència a congressos, activitats formatives, etc. Comunicació 

d‟aquestes activitats formatives al Consell escolar per a la seva aprovació i al Claustre de 

profesors.  
- Estada pel que fa a la mobilitat de personal per a la docència de dues professores a la 
Universidade Católica Portuguesa (Portugal) el maig de 2019. 

- Assistència de la coordinadora Erasmus de l‟ESCRBCC a les jornades de mobilitat Erasmus+ 

d‟Educació Superior (Madrid, 3 i 4 desembre 2018 i Huelva, 26 i 27 juny 2019). 

- Celebració a l‟ESCRBCC del curs de “Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell Bàsic” per 

al professorat de l‟ESCRBCC i impartit per docents de la Fundación Laboral de la Construcción 

(6 a 22 novembre 2018). 

- Celebració a l‟ESCRBCC del curs de “Producció. Què cal saber per portar un negoci” impartit 

per Inés Legemaate (22 a 29 octubre de 2018). 

- Col·laboració en la jornada tècnica “La restauració del Patrimoni Científic, Tècnic i Industrial”, 

organitzada pel mNACTEC. Hi participa la professora Silvia Marín amb la conferència inaugural 

(Terrassa, 25 març 2019). 

- Col·laboració en el curs “Conservación-restauración del mueble y la madera. La experiència 

de los expertos” organitzat per l‟Associació per a l‟estudi del moble. Hi participa el professor 

Jordi Vila (Barcelona, 24-25 maig de 2019). 

- Col·laboració en l‟any Vallmitjana i participació en les “Jornades Vallmitjana” organitzades per 

la UB i el Seminari Conciliar de Barcelona amb comunicacions de la professora Montserrat 

Artigau i l‟alumne Jordi Erra (8 i 9 de maig de 2019). 

- Col·laboració en el curs “Tècniques de Preparació Paleontològica” organitzat per l‟ICP i el 

CRIP (1-12 juliol 2019). 

- L‟ESCRBCC ha signat un conveni amb la Universitat de Girona per establir la col·laboració 

amb la Càtedra Roses d‟Arqueologia i Patrimoni Arqueològic (Girona, 15 juny 2018). 

- Col·laboració amb el projecte “Campus de les Arts” impulsat per la UB i participació dels 

professors JL. Prada, L. Balust, S. Marín i A. Prunés en la trobada d‟investigadors dels centres 

d‟ensenyament artístic universitari o superior de Catalunya celebrat a la UB (3 de maig de 

2019). 

- Lectura d‟una conferència per part de la professora Silvia Marín al “British Museum Mellon 

Simposia” sobre un estudi de sals i unes proves de neteja a les pintures murals de la vil·la 

romana dels Munts (Londres, 30 maig 2019). 
- Presentació del núm. 17 de la revista Unicum al Palau de la Virreina de Barcelona 

(27.09.2018). Arran de la incorporació de la revista Unicum al dipòsit de Revistes Catalanes 

amb Accés Obert (RACO), a l‟abril de 2019 s‟han penjat els articles del número 17 (juny 2018). 

D‟altra banda, durant l‟any 2018 s‟han fet 16.672 consultes a la revista.  

- En motiu de la Setmana Europea de la Conservació i la Restauració, l‟ESCRBCC ha fet una 

jornada de portes obertes (11 octubre 2018) i ha organitzat una conferència sobre la gestió i la 

conservació de les col·leccions d‟història del MUHBA a càrrec de Josep Bracons, cap de 

col·leccions del MUHBA (10 octubre 2018). 

- Visita a l‟ESCRBCC de Marta Gabernet, presidenta de la CRAC. Conservadors-Restauradors 

Associats de Catalunya, acompanyada de la secretària Lídia Balust (12.11.2018). 

- Reunió de l‟equip directiu de l‟ESCRBCC amb el Sr. Joan Lluís Espinós, director general de 

Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, al Departament d‟Educació 

de la Generalitat de Catalunya (4 febrer 2019). 
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Valoració:   

Valorem molt positivament la motivació del professorat per formar-se i actualitzar-se 

contínuament. Ens reafirmem en 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 

conservadors-restauradors del patrimoni de Catalunya.  
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5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
 
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge 

i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IDAE del procés d‟acreditació, a l'Escola el pla d'acció tutorial i d'orientació acadèmica 

donen resposta a les necessitats dels estudiants, l'orientació professional és adequada, i hi ha 

un elevat grau de satisfacció, tant dels estudiants com dels tutors, amb els serveis d'orientació 

acadèmica i professional. 

 
Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Elaboració dels informes anuals (2017-2018 i 2018-2019) del procediment 14_D3_PC2_p1 
Protocol de suport i orientació als estudiants i del procediment 17_D3_PC4_p1Gestió de 

l’orientació professional dels estudiants del SGIQ. 

 

Desplegament del Pla d‟Acció Tutorial (PAT) a través d‟una sèrie de tutories diferenciades per 

als alumnes en funció del curs i l‟assignatura. 

 

Accions tutorials realitzades durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019:  

• Reunions de tutors convocades per la Cap d‟àrea de cursos comuns i atenció a l‟estudiant: 

18.09.2018 / 28.01.2019. 

• Acció tutorial dirigida a l‟alumnat de nou ingrés al centre. 

• Acció tutorial general, destinada al grup-classe. 

• Acció tutorial específica, destinada als alumnes amb algun tipus de dificultat.  

• Acció tutorial específica als alumnes de 2n curs: Acompanyament en la tria d‟especialitat. 

Exposició i revisió de la normativa d‟accés a l‟especialitat. Informació de les visites previstes a 

centres professionals i/o institucions de conservació i restauració de béns culturals, així com de 

la visita a tots els tallers de les especialitats del centre. 

• Acció tutorial específica als alumnes de 3r curs: Acompanyament en l‟adaptació a 

l‟especialitat, adaptació a nous espais i continguts didàctics. Revisió del funcionament del taller, 

els materials i estris. Revisió del pla de protecció pel que fa a les mesures de seguretat en el 

treball. Informació sobre el funcionament de les assignatures vinculades amb les pràctiques 

externes, que els permetrà introduir-se en el món professional. 

• Acció tutorial específica als alumnes de 4t curs, darrer any de la titulació: Assessorament 

enfocat a l‟assoliment dels seus estudis. Revisió de la normativa del Treball final. Informació 

sobre el funcionament de les assignatures vinculades a les pràctiques externes, tal i com 
s‟explica al procediment 18_D3_PC5_p1 Gestió de les pràctiques externes del programa 

formatiu. 

• Realització per part dels estudiants de l‟enquesta de valoració del PAT a final de curs 2017-

2018.  

• Realització per part dels professors de l‟enquesta de valoració del grup a final de curs 2017-

2018 i 2018-2019.  

 

Designació dels tutors durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019:  

• Designació de dos tutors per a primer curs, dos per a segon. 

• Designació d‟un tutor per especialitat a tercer i quart curs, vuit en total. 

• Designació d‟un tutor del Curs d‟adaptació 

• Designació dels vuit tutors de TF. 

• Designació dels vuit tutors de pràctiques, coordinats per la Coordinadora de pràctiques. 
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Respecte a la coordinació docent durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019: 

• Nomenament d‟una nova Cap d‟àrea de cursos comuns i atenció a l‟estudiant el curs 2018-

2019.  

• Celebració de les reunions de tutors de cursos comuns convocades pel Cap d‟àrea de cursos 

comuns i atenció a l‟estudiant: 6-09-2017 / 17-05-2018 / 6-09-2018 / 16-05-2019 

• Celebració de les reunions de tutors de tercer i quart convocades per la Coordinació 

pedagògica: 6-09-2017 / 17-05-2018 / 6-09-2018 / 16-05-2019 

 

Tota la informació que l‟estudiant necessita saber sobre aquest i altres temes relacionats amb 

el procés d‟aprenentatge i l‟orientació professional és accessible als Plans docents de les 

assignatures, a la Normativa de TF i a la Guia de l‟estudiant, documents disponibles al Web i al 

Moodle de l‟ESCRBCC. 

 

Aplicació de la 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.  

 

Activitats realitzades per a l‟orientació professional de l‟estudiant i per oferir una proposta 

educativa que posa en contacte a l‟alumne amb el context laboral i l‟ajuda a adquirir les 

competències transversals necessàries en l‟exercici de la professió tot permetent la seva 

inserció laboral: 
 

• Curs 2017-2018: 

- Realització de les activitats previstes pels alumnes de 2n: Visita als tallers d‟especialitat (març 

2018) i visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (abril 2018). 

- Gestió, organització i supervisió de 42 pràctiques optatives en el marc de les assignatures 

“Formació Pràctica Complementària I” de 3r curs (25 pràctiques) i “Formació Pràctica 

Complementària II” de 4t curs (17 pràctiques) en 22 institucions diferents.  

- Gestió, organització i supervisió de 34 pràctiques obligatòries en el marc de l‟assignatura 

“Pràctiques externes” de 4t curs en 13 institucions diferents. 

- Signatura de set convenis de pràctiques amb institucions per la realització de pràctiques 

curriculars. 
- Gestió, organització i supervisió de dues estades d‟alumnes de pràctiques Erasmus+: Luis 

Pavao Limitada (Lisboa, Portugal) i Museum für Islamische Kunst a Berlín (Alemanya).  

- Col·laboració en l‟organització del Curs integral de conservació i restauració aplicada al moble 

(de 150 hores) Codi M150-1 organitzat per ECORE (Barcelona, octubre 2017 a juny 2018). 
- Curs de Principis i tècniques per a la identificació de fustes, coorganitzat per l‟Associació per a 

l‟Estudi del Moble i l‟ESCRBCC i impartit per la Dra. Raquel Carreras Rivery (Barcelona, 

ESCRBCC, 20-22 novembre 2017). 

- Celebració a l‟ESCRBCC del curs de gestió de projectes impartit per Inés Legemaate (19, 21 i 

26 de febrer de 2018). 
- Celebració a l‟ESCRBCC de les sessions pràctiques del curs General cleaning materials and 

methods for paper bathing organitzat pel CRBMC i l‟ESCRBCC i impartit pel Dr. Richard 

Wolbers (20 i 21 març de 2018). 

- Col·laboració en l‟organització del curs Mètodes de reproducció aplicats al patrimoni cultural, 

organitzat per l‟ICP a l‟edifici ICTA-ICP del campus de la UAB (18 a 22 juny 2018). 
- Lectura a l‟ESCRBCC del manifest Por el patrimonio, por una profesión necesaria redactat pel 

GEIIC i ACRE (25.05.2018) 
- Presentació del núm. 16 de la revista Unicum al Museu Nacional d‟Art de Catalunya 

(26.09.2017). 

- Celebració de l‟acte de cloenda del 25è aniversari de la creació de l‟ESCRBCC amb la 
conferència La transferència de coneixement al CRBMCC. L’aprenentatge dels alumnes en 

pràctiques de l’ESCRBCC a través de les intervencions del CRBMC a càrrec d‟Àngels Solé, 

directora del CRBMC, i Pere Rovira, coordinador de l‟especialitat de pintura mural i pedra del 

CRBMC (23.11.2017). 
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- Celebració de l‟acte organitzat per l‟àrea de Plàstica de l‟ESCRBCC consistent en una 

conversa amb l‟artista Antonio López García sobre l‟aprenentatge, l‟execució i allò perible en 

l‟obra d‟art (29.11.2017). 

- Celebració de la graduació de la cinquena promoció de la nova titulació a l‟ESCRBCC 

(22.06.2018). 

- Graduació de la quarta promoció del curs d‟adaptació a la nova titulació per part dels antics 

diplomats (5 places). 

- Acte institucional de graduació de la cinquena promoció de les noves titulacions superiors 

d‟ensenyaments artístics superiors organitzat per la Generalitat de Catalunya, celebrat al teatre 

Victòria de Barcelona (04.06.2018). 

- Participació en la 6a enquesta d‟inserció laboral de graduats de l‟AQU, 1a dels EAS. Titulats 

el curs 2013-2014. Realització de l‟enquesta el febrer-març del 2017. Presentació dels resultats 

el febrer de 2018 a AQU Catalunya. 

 

• Curs 2018-2019:  

Realització de les activitats previstes pels alumnes de 2n: Visita als tallers d‟especialitat (març 

2018) i visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (9 d‟abril 2018). 

- Sortides fetes segons les proposta de les diferents àrees a la Programació de centre: 11 

sortides. 

- Gestió, organització i supervisió de 29 pràctiques optatives en el marc de les assignatures 

“Formació Pràctica Complementària I” de 3r curs (21 pràctiques) i “Formació Pràctica 

Complementària II” de 4t curs (8 pràctiques) en 17 institucions diferents.  

- Gestió, organització i supervisió de 31 pràctiques obligatòries en el marc de l‟assignatura 

“Pràctiques externes” de 4t curs en 9 institucions diferents. 

- Signatura de 7 convenis de pràctiques amb diferents institucions per la realització de 

pràctiques curriculars. 

- Gestió, organització i supervisió de nou estades d‟alumnes de pràctiques Erasmus+: Art 

Museum of Estonia Foundation a Tallinn (Estònia), Empresa Cellini S.R.L. (Itàlia), ARC-
Nucléart CEA de Grenoble (França), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 

Friuli Venezia Giulia (Itàlia), Museu da Lourinhã (Portugal), empresa Graziella Palei. 

Conservazione e Restauro Opere d'Arte (Itàlia) i Museu Arqueològic de Tessalònica (Grècia). 

- Celebració a l‟ESCRBCC del curs de “Producció. Què cal saber per portar un negoci” impartit 

per Inés Legemaate (22 a 29 octubre de 2018). 

- Col·laboració en la jornada tècnica “La restauració del Patrimoni Científic, Tècnic i Industrial”, 

organitzada pel mNACTEC. Hi participa la professora Silvia Marín amb la conferència inaugural 

(Terrassa, 25 març 2019). 

- Col·laboració en el curs “Conservación-restauración del mueble y la madera. La experiència 

de los expertos” organitzat per l‟Associació per a l‟estudi del moble. Hi participa el professor 

Jordi Vila (Barcelona, 24-25 maig de 2019). 

- Col·laboració en l‟any Vallmitjana i participació en les “Jornades Vallmitjana” organitzades per 

la UB i el Seminari Conciliar de Barcelona amb comunicacions de la professora Montserrat 

Artigau i l‟alumne Jordi Erra (8 i 9 de maig de 2019). 

- Col·laboració en el curs “Tècniques de Preparació Paleontològica” organitzat per l‟ICP i el 

CRIP (1-12 juliol 2019). 
- Presentació del núm. 17 de la revista Unicum al Palau de la Virreina de Barcelona 

(27.09.2018). Publicació de 9 articles i 8 notícies. 

- Visita a l‟ESCRBCC de Marta Gabernet, presidenta de la CRAC. Conservadors-Restauradors 

Associats de Catalunya, acompanyada de la secretària Lídia Balust (12.11.2018). 

- Celebració de l‟acte inaugural del curs 2018-19 amb una lliçó magistral a càrrec de Gerard 

Mas, escultor i alumni de l‟ESCRBCC (24.10.2018). 

- Conferència a càrrec dels alumni Carla Alonso i Xavier Martínez explicant les seves 

experiències laborals al CRAC i al Nucléart de Grenoble (França) als estudiants de 

Conservació i restauració de béns arqueològics, arran de les seves pràctiques curriculars i 

pràctiques Erasmus (13.11.2018). 
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- Inauguració a la Casa de l‟Aigua de Barcelona de l‟exposició “Conservar-Restaurar-Art” 

organitzada pels estudiants de 3r curs de l‟assignatura de “Museologia” impartida per la 

professora Eva M. López (Barcelona, 7 de març de 2019). S‟han registrat 400 visitants. 

- Celebració de la graduació de la sisena promoció de la nova titulació a l‟ESCRBCC 

(14.06.2019). 

- Graduació de la cinquena promoció del curs d‟adaptació a la nova titulació per part dels antics 

diplomats (16 places). 

- Acte institucional de graduació de la sisena promoció de les noves titulacions superiors 

d‟ensenyaments artístics superiors organitzat per la Generalitat de Catalunya, celebrat al teatre 

Victòria de Barcelona (03.06.2018). 

 
Valoració:  

El PAT demostra ser una eina molt útil per a l‟orientació acadèmica i l‟acompanyament en el 

procés d‟aprenentatge de l‟estudiant. Considerem que el PAT de l‟ESCRBCC és ambiciós i 

s‟està desplegant cada curs de forma més eficient. 

 

Índex de satisfacció dels estudiants amb el PAT (valoració sobre 10): 

• Curs 2017-2018: 7,3 

• Curs 2018-2019: L‟enquesta no es fa. No es va introduir a temps al Codex. S‟inclou la 

proposta al Pla de millora. 

 

Els resultats de l‟enquesta de satisfacció del curs 2017-2018 són valorats positivament i es 

treballarà per a millorar el resultat, la qual cosa significarà que l‟estudiant assumeixi el PAT 

coma una eina més, al servei del seu procés d‟ensenyament-aprenentatge. 

 

Valorem molt positivament la signatura de nous convenis amb institucions perquè els alumnes 

puguin fer pràctiques optatives a tercer i quart curs, així com 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. 
  

L‟organització i col·laboració en cursos, sortides, xerrades, etc. relacionades amb la 

conservació i restauració del patrimoni, considerem que és una eina molt interessant i útil per a 

l‟orientació professional de l‟estudiant, ja que, permet conèixer àmbits i realitats més enllà de 

l‟àmbit formatiu. Aquestes activitats suposen un esforç organitzatiu i de dedicació per part de 

l‟escola que queda gratament recompensat. 

 
L‟Unicum, la revista de l‟ESCRBCC, ja ha esdevingut una eina important per a tota la comunitat 

educativa i per a la societat en general. A més a més, el fet de publicar els quatre millors TF (un 

de cada especialitat), motiva als alumnes i ajuda a la seva formació com a professionals de la 

conservació i restauració. Es detecta, però, un endarreriment de la seva publicació que ha 

passat del maig-juny al juliol. La direcció de la revista es marca coma objectiu que no es 

publiqui més tard del juliol per poder-la presentar al setembre. 

 

Pla de millora: 

• Incloure l‟enquesta de satisfacció amb el PAT per part de l‟estudiant, a Codex. 

• Publicar el horaris pel curs següent abans del període de matrícula perquè l‟alumne pugui 

preveure el reconeixement o validació 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 

• Fer seguiment dels alumnes que han accedit als ensenyaments amb una nota baixa d‟accés 
• Publicació de l‟Unicum abans final classes (màxim juliol). 
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5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IDAE del procés d‟acreditació, a l'Escola les infraestructures docents i de suport a 

l'aprenentatge donen resposta adequada a les necessitats d'aprenentatge dels estudiants, amb 

equipaments pertinents i suficients, i instal·lacions adequades. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Elaboració dels informes anuals (2017-2018 i 2018-2019) del procediment 25_D5_PS1_p1 
Gestió, manteniment i millora dels recursos materials i serveis. 

 

Elaboració del pressupost per a l‟exercici econòmic de l‟any natural en curs, aprovat pel Consell 

Escolar a la reunió de dia 30 de gener de 2018 el curs 2017-2018, i a la reunió del dia 29 de 

gener de 2019 el curs 2018-2019. 

 

Aprovació de la rendició de comptes de l‟exercici econòmic anterior al Consell Escolar del dia 

13 de març de 2018 el curs 2017-2018 i del dia 12 de març de 2019 del curs 2018-2019. 

Lliurament al Consorci d‟Educació de Barcelona el dia 14 de març de 2018 del curs 2017-2018 i 

el dia 1 d‟abril de 2019 el curs 2018-2019. La rendició de comptes inclou els comptes del 

programa Erasmus+. 

 

Les actuacions relacionades amb els recursos materials durant els dos cursos han estat: 

Aprovació de la rendició de comptes de l‟exercici econòmic anterior al Consell Escolar del dia 

10 de març de 2019 i lliurament al Consorci d‟Educació de Barcelona el dia 1 d‟abril de 2019. 

La rendició de comptes inclou els comptes del programa Erasmus +. 

 

Peticions de material fungible necessari per a impartir la docència, per part del professorat i les 

àrees durant el mes de juny. Realització de les comandes als proveïdors per part de la 

Secretaria.  

 

Peticions de material inventariable necessari per a impartir la docència, per part del professorat 

i les àrees durant el mes d‟octubre. Realització de les comandes als proveïdors per part de la 

Secretaria.  

Publicació a la pàgina web del llistat de materials necessaris per als alumnes de primer i segon 

curs. 

 

Realització a final de curs de l‟enquesta de satisfacció d‟estructures i serveis de l‟Escola per 

part dels alumnes i professors.  

 

Contractació d‟empreses externes que garanteixen el correcte funcionament de totes les 

infraestructures com a mecanisme per realitzar i garantir la revisió i manteniment de les 

instal·lacions. La secretària és el responsable de l‟adequació i conservació dels espais i el 

manteniment de les instal·lacions 

 

Proposta de la Secretaria a l‟Equip directiu de l‟empresa externa. Els serveis externs han estat: 

• Neteja de l‟Escola (Limcamar) i licitació de l‟empresa Ndavant al febrer de 2019 

• Manteniment de la instal·lació de gas i de la calefacció (MH Industrias).  

• Manteniment de les instal·lacions d‟aigua i electricitat (Incofamo).  

• Manteniment dels aparells d‟òptica (A. Coloma i Alco).  

• Revisió i manteniment de la xarxa informàtica i dels ordinadors (ID Grup, Tecnocom i ABT 

Informàtica).  

• Manteniment del programa informàtic de la biblioteca (Orex digital S.L).   

• Revisió del sistema d‟extinció (Visufoc S.L.).  
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• Revisió i manteniment dels ascensors (KONE SA). 

• Revisió sistema d‟alarma (PYSECA SA). 

• Manteniment de la porta de cotxes (Moreno puertas automáticas).  

• Manteniment del sistema d‟aire comprimit (Suministros Industriales Sugar).  

• Manteniment del sistema d‟aigua desionitzada (Veolia). 

• Substitució de les cortines de les aules de teòriques (Tejidos Luis). 

•Reparacions de petita maquinària a càrrec de diverses empreses de reparació segons 

s‟escaigui.  

• Reparacions de la caldera de l‟escola a càrrec de l‟empresa MH Industrias.  

 

Manteniment dels espais enjardinats de l‟escola a càrrec del PAS i d‟integrants de plans 

d‟ocupació del districte durant el mes de maig i juny, i el mes del juliol fins el dia 20. 

 

Tasques de jardineria sol·licitades puntualment a Parcs i Jardins, a través del Consorci 

d‟Educació de Barcelona. 

 

Col·laboració amb el pla ocupacional del districte dins de programes de PQPI. Cada semestre 

s‟acull a un alumne que col·labora en tasques de consergeria, destrucció de documentació, 

manteniment i ordre de les instal·lacions. Durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019 s‟han rebut 

4 alumnes. 

 

Gestió de les sol·licituds de manteniment per part del PAS i del PD de necessitats específiques, 

problema o mancança.  

 

Actualització de l‟inventari anual d‟espais, infraestructures i equipaments docents de 

l‟ESCRBCC, per part de Secretaria. Inclou la descripció del material inventariable, la necessitat 

o no de manteniment periòdic, i la baixa en cas d‟haver de realitzar una substitució.  

 

Coordinació i gestió del servei de la biblioteca, per part del Cap d‟estudis, amb l‟adquisició i 

gestió del fons bibliogràfic i altres col·leccions. Gestió de l‟ocupació, l‟ús i l‟equipament d‟aquest 

espai. 

 

Assignació dels espais (aules, tallers, laboratoris...) per part del Cap d‟estudis. Reserva de les 

ocupacions ordinàries, a partir dels grups i horaris de les assignatures resultat del procés de 

matrícula. Assignació d‟espais per a conferències, activitats culturals o altres. 

 

Realització de les enquestes de satisfacció dels estudiants i el PD amb les infraestructures i 

serveis de l‟ESCRBCC. 

 

Valoració:   

Considerem que els recursos materials disponibles a l‟ESCRBCC són adequats al nombre 

d‟estudiants i a les característiques de la titulació, i hi dedica molts recursos humans i 

econòmics a la seva gestió, organització i actualització.  
 

Taula 11. Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants amb les infraestructures i serveis de l‟ESCRBCC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 

Classes i tallers 7,6 7 

Biblioteca 6,2 6,9 

Recursos electrònics 6,4 6,3 

Serveis 8 7,5 

Cafeteria 8,4 8 

Administració - 7,8 

Accessibilitat  - 7,56 

Total mitjana 7,32 7,29 
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Com es pot observar, el resultat general és molt similar. A l‟enquesta del curs 2018-2019 s‟han 

introduït preguntes sobre el servei que s‟ofereix des de Secretaria (administració) i sobre 

l‟accessibilitat als espais de l‟escola. 

 

Considerem que els resultats són positius, si bé es detecten que les valoracions més baixes 

són les de recursos informàtics i biblioteca. Sabem que aquests dos punts són molt sensibles i 

l‟escola hi treballa constantment.  

 

La gestió de la Biblioteca corre a càrrec de l‟escola, tant pel que fa a la gestió com a la compra 

del fons. Mirant les puntuacions específiques, el fons de la biblioteca es valora en els dos 

cursos per sobre de 8. La valoració més baixa és la referent al sistema de préstec que, si bé es 

va informatitzar, l‟estudiant pensa que és poc pràctic i curt en el temps. Es revisarà aquest 

aspecte i s‟inclou al pla de millora.  

 

Pel que fa a recursos informàtics, els ítems mal valorats són els que es refereixen a la 

cobertura d‟Internet a l‟escola i l‟actualització dels programes. L‟escola, conscient que avui la 

necessitat de tenir una bona cobertura d‟Internet Wi-fi és important, i després de demanar al 

Consorci d‟Educació de Barcelona que realitzi aquest desplegament de la xarxa i rebre la 

negativa, ha decidit realitzar aquesta inversió a càrrec del pressupost del centre. Pel que fa a 

l‟actualització dels programes, el Coordinador d‟Informàtica fa la gestió a través del servei del 

Departament d‟Educació. 
 

Amb el funcionament actual es detecta que no hi ha un sistema de control de l‟estoc del 

magatzem ni de distribució dels materials entre el professorat. El llistat de material fungible per 

realitzar les comandes no és pràctic i genera molts errors a les peticions que es passen als 

proveïdors. 

 

No s‟utilitza el sistema de sol·licitud de manteniment, per escrit, mitjançant el formulari 

accessible a l‟Intranet de l‟escola, adreçat al Secretari. No hi ha implantat un sistema de 

registre de les actuacions de manteniment. 

 

L‟ESCRBCC fa un esforç per actualitzar 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. 

 

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. 

 

Pla de millora 

• Promoure el sistema de sol·licitud de manteniment, per escrit, mitjançant el formulari 

accessible a la Consergeria.   

• Implantar un sistema de registre de les actuacions de manteniment. 

• Elaborar una base de dades de materials fungibles per facilitar la realització de les comandes 

als proveïdors i per millorar la gestió del magatzem. 

• Revisió del sistema de préstec que es considera poc pràctic i curt en el temps.  

• Instal·lar la xarxa Wi-fi. 

• Actualització del programari. 
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6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 
6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius 

pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Aquest subestàndard es va valorar a l‟IAE amb progrés vers l‟excel·lència.  

 

Segons l‟IAE del procés d‟acreditació, es posa de manifest l'alt nivell de formació dels 

estudiants i es satisfà molt adequadament els requisits del nivell especificat en el MECES per a 

la titulació. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Elaboració dels informes anuals (2017-2018 i 2018-2019) del procediment del SGIQ 
9_D2_PC_p2 Planificació i avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 
Revisió anual de la definició del Títol Superior (TS) de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals, inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a 

l‟Educació Superior, equivalent al títol universitari de Grau, i revisió de la normativa vigent. 

 

Publicació de la definició del títol del TS i actualització de la normativa vigent relacionada, a la 

pàgina web de l‟ESCRBCC. 

 

Revisió anual dels Plans docents per ajustar els continguts a 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. Aprovació a la darrera reunió anual d‟àrees. Lliurament a la Coordinació 

pedagògica. Lliurament a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 

de Règim Especial, i publicació a la pàgina web. 

 

Revisió anual de les programacions de totes les assignatures. Aprovació a la primera reunió 

anual d‟àrees. Lliurament a la Coordinació pedagògica i publicació a la pàgina web i al Moodle. 

 

Compliment durant els dos cursos del pla d‟estudis articulat en dos cursos comuns i dos cursos 

d‟especialitat. 

 

Planificació temàtica del TF d‟acord als grups i a les línies de treball i de transferència de 

coneixement del professorat. 

 

Organització, gestió i revisió de les pràctiques externes segons els objectius formatius de la 

titulació, en institucions de reconegut  prestigi. 

 

Realització dels Informes de seguiment docent (ISD) per part dels Caps d„àrea i lliurament a la 

Coordinació pedagògica. 

Taula 12: Resum dels ISD: 

ÀREA DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
Informe anual de seguiment docent de les assignatures de l’àrea 

 
Núm. 

assignatures 
ECTS 

Alumnes 
matriculats 

Alumnes 
suspesos 

UP 

UP 

fetes parcialment no fetes 

Curs 2017-2018 15 54 439* 17,08% 54 88,8%  11,1%  5,5%  

Curs 2018-2019 15  54 507 13,6% 64  82,8%  14,06%  3,12%  

*Falten les dades de dues assignatures 
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ÀREA DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
 Informe anual de seguiment docent de les assignatures de l’àrea 

 
Núm. 

assignatures 
ECTS 

Alumnes 
matriculats 

Alumnes 
suspesos 

UP 
UP 

fetes parcialment no fetes 

Curs 2017-2018 21 211 334 7,18% 109  90%  8%  2% 

Curs 2018-2019 23 243 348 6,8% 117  92,3%  6,84%  0,85%  

 

ÀREA D’HUMANITATS 
Informe anual de seguiment docent de les assignatures de l’àrea  

 
Núm. 

assignatures 
ECTS 

Alumnes  
matriculats 

Alumnes  
suspesos 

UP 
UP 

 fetes parcialment  no fetes 

Curs 2017-2018 22 107 379 13,4%  101  91%  4,9%  3,9%   

Curs 2018-2019 20 102 305 11,8%  105  98%  7% 0%  

 

ÀREA DE PLÀSTICA  
Informe anual de seguiment docent de les assignatures de l’àrea  

 
Núm. 

assignatures 
ECTS 

Alumnes 
matriculats 

Alumnes 
suspesos 

UP 

UP 

% fetes %parcialment 
% no 
fetes 

Curs 2017-2018 16 77       

Curs 2018-2019 16 77       

No es tenen dades d‟aquesta àrea. El Cap d‟àrea no ha lliurat els informes finals. 
A finals del curs 2018-2019 es procedeix a la substitució del Cap d‟àrea. 

Cal remarcar que aquests resultats són sense tenir en compte l‟avaluació de setembre a la que 
poden optar els alumnes suspesos des de fa dos cursos. 

 

Valoració:  

L‟ESCRBCC aposta constantment per la millora del pla formatiu de la titulació per tal que els 

resultats de l‟aprenentatge assolits pels estudiants es corresponguin amb els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. És per això que anualment es 

revisen tots els documents relacionats per tal de poder avaluar el seu funcionament, detectar 

punts febles i proposar millores. 

 
Creiem rellevant destacar que durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019, els tutors de les 
institucions que reben els nostres estudiants en pràctiques, avaluen amb una nota mitjana de 9 
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, i que, per tant, els 
resultats de l‟aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb 
el nivell del MECES de la titulació. La valoració global dels tutors de pràctiques respecte grau 
de satisfacció amb l‟experiència de les pràctiques puja fins el 9,3. 

 

Pla de millora: 

• Plantejar un canvi de Cap d‟àrea a l‟Àrea de Plàstica. 

• Establir el lliurament de les programacions, tant les de les assignatures del primer com les del 

segon semestre, abans de l‟inici de curs. 

• Seguir treballant des de les àrees per a la implantació de l‟ús del Moodle. La Coordinació 

pedagògica té accés a la plataforma per fer les revisions oportunes. 

• Motivar al professorat a reunir-se per parlar dels resultats de les enquestes per tal de detectar 

els punts forts i els punts a millorar sobre la planificació i desenvolupament de metodologies 

d‟ensenyament-aprenentatge. 

• Refer els ISD perquè es tingui en compte la convocatòria extraordinària de setembre. 
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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. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IDAE del procés d‟acreditació, a l'Escola la metodologia i les activitats docents estan 

dissenyades amb l'objectiu d'oferir oportunitats als estudiants per integrar els resultats 

d'aprenentatge. 

 

El sistema i criteris d'avaluació són adequats per certificar i discriminar els resultats 

d'aprenentatges.  

 

Els TF es supervisen i avaluen amb criteris adequats. Les pràctiques externes es supervisen i 

avaluen amb criteris adequats. 
 

Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Elaboració dels informes anuals (2017-2018 i 2018-2019) dels 6 procediments del SGIQ 
relacionats amb aquest subestàndard: 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació dels 

plans d’estudi, 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del desenvolupament dels plans d’estudi, el 

7_D2_PE2_p1 Organització acadèmica i distribució de recursos, 8_D2_PC_p1 Planificació i 

desenvolupament de metodologies d’ensenyament_aprenentatge, i el 9_D2_PC_p2 Planificació 

i avaluació del procés d’ensenyament_aprenentatge, 18_D3_PC5_p1 Gestió de les pràctiques 

externes del programa formatiu. 

 

Les activitats formatives, metodologies docents i sistemes d‟avaluació de totes les 

assignatures, es poden consultar a la MVT, als plans docents anuals i a les programacions 

anuals. 
 

Metodologia docent per garantir l‟assoliment dels resultats de l‟aprenentatge previstos: 
• Aprenentatge basat en projectes. Adquisició de coneixements i competències clau 
mitjançant l‟elaboració de projectes que donen resposta a problemes reals.  
• Aprenentatge basat en l‟adquisició de competències. 
• Aprenentatge basat en el pensament per tal de desenvolupar un pensament eficaç. 

• Aprenentatge cooperatiu. Treball en grup. 
 

Activitats formatives, per garantir l‟assoliment dels resultats de l‟aprenentatge previstos: 

• Pràctica de la conservació i restauració en proveta, obra simulada. 
• Classes presencials expositives amb suport bibliogràfic, audiovisual i telemàtic. 

• Treballs individuals i en grup tutelats. 

• Recerca bibliogràfica / Consulta de bibliografia i fonts d‟informació 

• Conferències relacionades amb els continguts de l‟assignatura. 

• Sortides d‟interès per a la formació. 
 

Mecanismes de l'avaluació del procés d‟aprenentatge dels alumnes per determinar el grau, 

nivell d‟adquisició i consolidació de les competències transversals, generals i específiques 

definides al pla d‟estudis: 

• Avaluacions realitzades per cada professor i per a cada assignatura fruit del seguiment 

continuat de l‟aprenentatge i l‟avaluació de cada alumne.  

• Dues sessions de preavaluació semestrals dels tutors i professors per comentar el 

funcionament dels grups: 31.01.2018, 20.06.2018 al curs 2017-2018  / 30.01.2019, 19.06.2019 

al curs 2018-2019. 

• Dues sessions semestrals d‟avaluació del claustre de professors per posar en comú el 

seguiment individual dels alumnes i el col·lectiu de cada grup i curs: 12.09.2017, 2.02.2018 (1r 



                                                                                            IST 2017-2018 / 2018-2019   

41 

 

 

semestre), 22.06.2018 (2n semestre) al curs 2017-2018  / 12.09.2018, 1.02.2019 (1r semestre), 

21.06.2019 (2n semestre) al curs 2018-2019. 

• Reunions mensuals de les àrees: 4.09.2017, 5.10.2017, 16.11.2017, 11.12.2017, 20.02.2018, 

21.03.2018, 18.04.2018, 22.05.2018, 19.06.2018 al curs 2017-2018  /  4.09.2018, 4.10.2018, 

15.11.2018, 11.12.2018, 19.02.2019, 20.03.2019, 24.04.2019, 20.05.2019, 20.06.2019 al curs 

2018-2019. 

• Reunions de la Comissió de TF: 9.10.2017, 26.04.2018,  27.06.2018 al curs 2017-2018  /  

8.10.2018,  8.04.2019,  25.06.2019 al curs 2018-2019. 

• Presentació de 28 TF el curs 2017-2018. 

• Presentació de 36 TF el curs 2018-2019. 

• Gestió, organització i supervisió de 76 pràctiques externes en 22 institucions diferents el curs 

2017-2018.  

• Gestió, organització i supervisió de 60 pràctiques externes en 17 institucions diferents el curs 

2018-2019.  

• Realització de les enquestes de valoració docent per part dels alumnes: 

Taula 12. Resultats de les enquestes de valoració docent per part dels alumnes: 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Realització de les enquestes de valoració del PD amb el disseny, planificació i 

desenvolupament de l'ensenyament. 

Taula 13. Resultats de les enquestes de valoració del PD amb el disseny, planificació i desenvolupament de l'ensenyament: 

 

Valoració:   

Valorem positivament els mecanismes que utilitza l‟ESCRBCC per comprovar que els resultats 

de l‟aprenentatge es corresponen amb els objectius formatius pretesos. 

 

Aquests mecanismes d'avaluació del procés d‟aprenentatge dels alumnes es basen en 

determinar el grau, nivell d‟adquisició i consolidació de les competències transversals, generals 

i específiques definides al pla d‟estudis, amb l'objectiu d'acreditar davant la societat la idoneïtat 

de l'aprenentatge realitzat i la validesa del perfil d‟egrés.  

 

Els resultats de les enquestes de valoració docent que realitzen els alumnes estan tots, tret 

d‟un, per sobre el 7 i el 7,5 (sobre 10), valors que considerem molt positius i que intentem 

superar cada any. Les enquestes permeten detectar els punts febles del programa formatiu i 

proposar actuacions concretes i efectives. 

 

Els resultats de les enquestes de valoració del professorat sobre el disseny, la planificació i el 

desenvolupament de l‟aprenentatge estan tots entre el 7 i el 8 (sobre 10). Valorem molt 

positivament que el personal docent del centre consideri que el pla formatiu de l‟ESCRBCC és 

adequat i que garanteix a l‟estudiant l‟assoliment dels resultats de l‟aprenentatge previstos. 

 

 

2017-2018 2018-2019 

Continguts 7,8 7,7 

Avaluació 6,8 7,8 

Motivació 7,4 7,3 

Organització 7,8 7,8 

Total mitjana 7,6 7,7 

 2017-2018 2018-2019 

Objectius del pla d'estudis (verifica i pla docent) 8,6 8,4 

Planificació de l'ensenyament  8 7,22 

Desenvolupament de l'ensenyament i avaluació de l'aprenentatge 8,24 7 

Recursos de suport a l’ensenyament 7,8 7,01 

Orientació a l’estudiant 7,6 7,95 

Equip directiu 8 7,5 

Total mitjana 8 7,5 
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Cal valorar molt positivament les activitats d‟aprenentatge basades en projectes (ABP), 
destacant les intervencions de conservació i restauració sobre obra real que es fan des dels 
tallers de conservació i restauració, i altres activitats com l‟exposició “Conservar-Restaura-Art” 
realitzada per alumnes de tercer curs a la Casa de l‟Aigua del març al juny de 2019. 
 
Pla de millora: 

• Augmentar la participació en projectes, seminaris, etc. d‟innovació docent i avaluació. 

• Promoure les rúbriques d‟avaluació sistematitzades. 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IDAE del procés d‟acreditació, a l'Escola l'evidència documental posa de manifest que 

la sèrie temporal de la majoria dels indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia 

d'estudiants i les titulacions equivalents. 

 
Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Realització dels informes anuals del SGIQ 27_D6_PC_p1 Gestió i anàlisi dels resultats 

acadèmics i de la satisfacció dels estudiants. 

 

Càlcul dels indicadors acadèmics mitjançant el programa de gestió acadèmica Codex, 

incorporat a la Secretaria de l‟ESCRBCC durant el curs 2017-2018. 

 

Es presenten els indicadors de les taxes de rendiment, graduació i abandonament dels cursos 

2017-2018 i 2018-2019, calculades segons la guia “Indicadors docents per al desenvolupament 

i l‟anàlisi dels ensenyaments artístics superiors” d‟AQU. 

 

Publicació dels indicadors a la pàgina web de l‟ESCRBCC.  

 
Taula 13. Resultats de les enquestes de valoració docent dels estudiants: 

 
Valoració:   

Considerem que els indicadors acadèmics de l‟ESCRBCC són adequats. Es revisen i valoren 

cada curs, sobretot, la taxa de graduació i la d‟abandonament.  

 

La mitjana de la taxa de rendiment dels darrers dos cursos acadèmics és de 93,85%, mentre 

que la de graduació del curs 2017-2018 ha pujat molt respecte els resultats anteriors. Si bé es 

detecta que el percentatge d‟estudiants que acaben en t+1 segueix mantenint-se, el fet d‟haver 

realitzat convocatòries extraordinàries al setembre, ajuda a què un percentatge important de 

titulats acabin en el temps previst. Valorem, doncs, molt positivament la decisió de realitzar la 

convocatòria extraordinària al setembre. 

 

La taxa d‟abandonament a primer curs del 2018-2019 ha pujat respecte la del curs anterior, si 

bé significa que a 1r curs ha abandonat un estudiant el curs 2017-2018 i un estudiant el curs 

 2017-2018 2018-2019 

RESULTATS 
ACADÈMICS 

Taxa de rendiment 
Primer curs 93% 94,7% 

Conjunt titulació 87,9% 94,8% 

Taxa d‟abandonament a primer curs 2,9% 8,33% 

Taxa d‟abandonament 8,8% 11,1% 

Taxa de graduació en t i t+1 76,47% - 

Taxa d‟eficiència en t i t+1 98,5% 99,9% 

Durada mitjana dels estudis per cohort 4,4 4,3 

Estudiants que cursen els estudis a temps complet 98,1% 97,4% 

Estudiants que cursen els estudis a temps parcial 1,9% 2,6% 
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2018-2019. Aquest valor, revisant indicadors de cursos anteriors, es manté. Des de l‟Àrea de 

cursos comuns i atenció a l‟estudiant es decideix fer un seguiment més exhaustiu d‟aquests 

casos. 

 

Pla de millora: 

• Seguiment dels estudiants que accedeixen als ensenyaments amb nota d‟accés baixa per 

detectar si són aquests casos els que abandonen. 

• Seguiment dels estudiants dels quals es preveu abandonament des de les accions previstes 

al PAT. 

 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques 

de la titulació. 

 

Recomanació i/o Requeriment (Informe d’acreditació):  

No hi ha requeriments.  

 

Segons l‟IDAE del procés d‟acreditació, a l'Escola la taxa d'ocupació és superior a la de la 

població activa per al mateix període de referència i tram d'edat, i és adequada comparada amb 

la de titulacions similars.  

 

La taxa d'adequació és apropiada comparada amb la d'altres titulacions del mateix àmbit 

disciplinari. La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica i pràctica és adequada 

comparada amb la d'altres titulacions de el mateix àmbit disciplinari. 

 
Dades-Anàlisi del centre-Accions fetes: 

Realització del procediment del SGIQ 29_D6_PC_p3 Gestió i anàlisi de la inserció laboral i la 

satisfacció dels titulats els cursos 2017-2018 i 2018-2019. 

 

• Curs 2017-2018: 

Realització de l‟enquesta d‟inserció laboral (IL) als graduats el curs 2016-2017 mitjançant la 

plataforma qBid. Aquestes dades són recollides i analitzades pel Departament d‟Educació i el 

Consell General de Cambres de Catalunya. Gestió realitzada per la Coordinadora de 

pràctiques. 

 

Taula 14. Resultats l‟enquesta d‟IL als titulats el curs 2016-2017 (qBid): 

 

Resultats IL abril 2018 titulats el curs 2016-2017 

Estic treballant 55% 

Estudio i treballo 25% 

Continuo estudiant 5% 

Estic buscant feina 15% 

La feina actual està relacionada amb els estudis fets 
Si  62% 

No  37% 

 

El 2017 AQU duu a terme l‟enquesta d‟inserció laboral dels titulats d‟Ensenyaments Artístics 

Superiors (EAS) dins la 6a edició de l‟estudi del sistema universitari de Catalunya, iniciat l‟any 

2000.  

 

Presentació d‟AQU al febrer de 2018 dels resultats de l‟enquesta d‟IL a la primera promoció de 

graduats del TS (2010-2011/2013-2014) dels EAS als 3 anys de la seva graduació. 

 

Aquesta publicació es fa a nivell intern entre els EAS participants, el Departament d‟Educació i 

AQU. 
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Publicació dels resultats de l‟enquesta d‟IL d‟AQU de la primera promoció de titulats del TS de 

Conservació i Restauració de Béns Culturals de l‟ESCRBCC a la pàgina web del centre. 

  

 Taula 15. Resultats l‟enquesta d‟IL als titulats el curs 2013-2014 (AQU): 
 

Estatus laboral 

Estic treballant 72,7% 

Estic buscant feina 21,2% 

Inactiu 6,1 

Qualitat de l’ocupació 

Fix 21,9 

Autònom 46,9% 

Temporal 28,1% 

Becari 3,1% 

Sense contracte - 

Àmbit de treball 

Béns arqueològics 13,2% 

Document gràfic 10,5% 

Escultura  10,5% 

Pintura 2,6% 

Combinació anteriors 18,4% 

Altres relacionades 7,9% 

Altres no relacionades 36,8% 

 

 

• Curs 2018-2019: 

Realització per part del Departament d‟Educació de l‟enquesta d‟IL als titulats el curs 2017-

2018 des de les dades introduïdes al qBid. L‟ESCRBCC durant aquest curs no ha fet cap gestió 

relacionada amb aquesta enquesta. 

 

Recepció de la documentació per part d‟AQU per començar a gestionar la recollida de dades 

dels titulats durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 per a la 7a edició de l‟estudi del sistema 

universitari de Catalunya i els EAS. 

 
Valoració:   

Tal i com indica al procediment del SGIQ relacionat amb la inserció laboral, fins el 2017-2018 el 

Departament d‟Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya incorporen els resultats 

de l‟enquesta d‟IL dels EAS al seu estudi anual juntament amb els ensenyaments professionals 

(cicles formatius de grau mig i grau superior). Cal recordar que aquesta enquesta es realitza als 

titulats just 8 mesos després d‟haver finalitzat els estudis.  

 

Es tenen dades d‟IL dels titulats que finalitzen el curs 2015-2016 i el 2016-2017 (taula 14), però 

no dels acabats els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2017-2018. 

 

Detectem que la participació en aquesta enquesta del Departament d‟Educació i el Consell 

General de Cambres de Catalunya ha estat discontínua al llarg dels anys per causes alienes al 

centre, i per tant, no es poden treure conclusions de les dades que es tenen des que es va 

titular la primera promoció del TS. Tot i així, podem valorar com a positiu el resultat que es 

presenta a la taula 14, ja que, en relació a l‟enquesta realitzada el curs anterior, l‟indicador de 

titulats que ja treballen puja un 22% i l‟indicador d‟IL global (treballo / estudio i treballo), un 

14%. 

 

El que valorem molt positivament és la inclusió dels EAS a l‟enquesta d‟IL que fa l‟AQU cada 4 

anys dins les edicions d‟estudi del sistema universiatri, de la qual ja es poden veure els 

resultats de la 1a edició (taula 15) i, actualment, s‟han lliurat les dades dels titulats per a la 

realització de la 2a edició. 
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Com es pot veure a la taula 15, els indicadors d‟inserció laboral els podem considerar positius, 

tant per les dades d‟ocupació com per la qualitat de l‟ocupació, atesa la conjuntura general del 

mercat laboral a Catalunya i a la resta de l‟estat espanyol. 

 
Creiem que és bàsic l‟estudi  d‟inserció laboral i satisfacció dels titulats en els ensenyaments 
perquè permet monitoritzar i obtenir evidències per a la presa de decisions i accions cap a la 
millora dels ensenyaments des del coneixement. 
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ANNEX 1- PLA DE MILLORA  
 

Al Pla de millora, les propostes que deriven de l‟Autoinforme del procés d‟acreditació de la titulació i que ja s‟han realitzat es presenten en gris. Les 

propostes de millora que estan en procés o deriven d‟aquest IST es presenten en negre. 

 
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 
Fet 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 
Fet curs 2016-2017 Coordinadora pedagògica Caps d‟àrea 

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  
Fet durant el 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 

Proposar a la DGEFPIRE canvis de les proves d‟accés i exempció d‟una part en el cas de 

tenir aprovades les PAU 
Fet durant el curs 2016-2017 Coordinadora pedagògica Caps d‟àrea 

Activar noves accions de promoció (presència d‟alumnes al Saló de l‟Ensenyament, actes 

25è aniversari, carpetes, xerrades...) 

Fet durant el curs 2016-2017 i 

2017-2018 
Coordinadora pedagògica Comissió de promoció 

Recollir a la inscripció de les proves d‟accés de quin batxillerat venen i fer seguiment  
Fet durant el curs 2017-2018 

i 2018-2019 
Coordinadora pedagògica Secretaria 

Lliurament i seguiment Memòria de Verificació de Máster Conservació i Restauració de 

Patrimoni Fotogràfic 
Fet durant el curs 2016-2017 Director  

Impuls PAT Fet durant el curs 2018-2019 Coordinadora pedagògica 
Cap d‟Àrea de Cursos comuns i atenció 

a l‟estudiant 

Seguiment dels que es presenten a les proves d‟accés, aproven i no es matriculen Curs 2019-2020  Coordinadora pedagògica Secretaria 

Realització de més sessions informatives presencials a escoles i instituts. El propòsit és 

augmentar de 4 a 10 xerrades 
Curs 2019-2020 i 2020-2021 Caps d‟àrea Coordinadora pedagògica 

Incrementar la difusió dels ensenyaments als centres que imparteixen CFGS en AAPP i D 

(accés directe) 
Curs 2019-2020 i 2020-2021 Coordinadora pedagògica Comissió de promoció 

Seguiment dels alumnes que es presenten a les proves d‟accés sense requisits o 

accedeixen a l‟escola amb notes baixes d‟accés  
Curs 2019-2020  Coordinadora pedagógica 

Cap d‟àrea de cursos comuns i atenció a 

l‟alumnat 

Seguir treballant per la implantació de les noves especialitats de tèxtil i moble Curs 2019-2020 en endavant Director  

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 

Realitzar els informes de seguiment docent de les assignatures de FPC I i II, PE i TF Fet durant el curs 2018-2019 
Cap d‟Àrea de conservació i 

restauració 

Professors de l‟ Àrea de conservació i 

restauració 

Refer i unificar els indicadors dels informes de seguiment docent Fet durant el curs 2018-2019 Coordinadora pedagògica Caps d‟Àrea 

Insistir en el lliurament de les actes de les reunions d‟Àrea per poder-les publicar a la Fet durant el curs 2017-2018 Coordinadora pedagògica Caps d‟Àrea 
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intranet   

Lliurament dins el període acordat de les programacions per poder-les publicar a la 

intranet   
Fet durant el curs 2017-2018 Coordinadora pedagògica Caps d‟Àrea 

Cercar estratègies per millorar els sistema d‟avaluació i informació a l‟alumne de la seva 

evolució 
Fet durant el curs 2018-2019 Caps d‟àrea PD 

Impuls de l‟ús de les rúbriques com un sistema per avaluar Curs 2020-2021 Coordinadora pedagògica Caps d‟àrea 

Publicar el horaris pel curs següent abans del període de matrícula  Curs 2019-2020 Cap d‟estudis  

Avançar la reunió de coordinació del mes de maig al mes de març Curs 2019-2020 Coordinadora pedagògica 
Cap d‟àrea de cursos comuns i atenció a 

l‟estudiant 

Incloure resultats de la convocatòria de setembre als Informes de seguiment docent Curs 2019-2020 Coordinadora pedagògica Secretari i Cap d‟estudis 

Recull de programacions a la data acordada Curs 2019-2020 Coordinadora pedagògica Caps d‟àrea 

Recull de les actes de les reunions a la data acordada Curs 2019-2020 Coordinadora pedagògica Caps d‟àrea i Coordinadors 

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 Fet durant el curs 2017-2018 Coordinadora de qualitat  

Incloure a les NOFC la normativa de la convocatòria extraordinària setembre  Fet durant el curs 2016-2017 Cap d‟estudis Consell escolar 

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 
Fet durant el curs 2016-2017 Cap d‟estudis Consell escolar 

 

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 Fet durant el curs 2017-2018 Coordinadora pedagògica 
Coordinadora de qualitat 

Coordinador d‟informàtica 

Renovació d‟imatges de la pàgina web Fet durant el curs 2017-2018 Coordinadora pedagògica Coordinador d‟informàtica 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció  

Incloure a l‟apartat de Qualitat els resultats de l‟enquesta d‟inserció laboral realitzada per 

l‟AQU 
Fet durant el curs 2017-2018 Coordinadora pedagògica 

Coordinadora de pràctiques 

Coordinador d‟informàtica 

Fer indicadors específics del CA (ja es tenen dades de 3 promocions de titulats) Curs 2020-2021 Coordinadora pedagògica 
Cap d‟estudis 

Secretari  

Realització de gràfics per substituir les taules de tots els indicadors. Curs 2019-2020 Coordinadora pedagògica 
Cap d‟estudis 

Secretari 

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 Fet durant el curs 2017-2018 Coordinadora pedagògica 
Coordinadora de qualitat Coordinador 

d‟informàtica 

 

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  

Realitzar els informes de seguiment docent de les assignatures de FPC I i II, PE  Fet durant el curs 2017-2018 
Cap d‟àrea de conservació i 

restauració 

Coordinadora de pràctiques 

Tutors de pràctiques  
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Coordinadora pedagògica 

Unificar el model d‟actes. Establir el protocol clar de lliurament d‟actes. Publicació de totes 

les actes a la intranet 
Fet durant el curs 2017-2018 Coordinador pedagògic 

Caps d‟àrea 

Coordinadora pedagògica 

PD 

Cercar estratègies per millorar els sistema d‟avaluació i informació a l‟alumne de la seva 

evolució i millorar els resultats de les enquestes 
Fet durant el curs 2018-2019 Caps d‟àrea 

Coordinadora pedagògica 

PD 

Realitzar l‟informe de seguiment docent de l‟assignatura de TF Curs 2019-2020 
Cap d‟àrea de conservació i 

restauració 

Cap d‟estudis  

Tutors de TF 

Coordinadora pedagògica 

Incloure el màster als procediments de la Dimensió 2-Disseny i revisió dels programes 

formatius Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat 
Comissió de qualitat 

Propietaris dels procediments SGIQ 

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 

Canvi del sistema d‟enquestes de l‟escola (Drive a Codex) Fet durant el curs 2018-2019 Coordinadora de qualitat Coordinadora pedagògica 

Realitzar una enquesta específica del TF Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat Coordinadora pedagògica 

Millora del procediment de les enquestes amb Codex: Obtenció resultats en català i 

resultats dels 2 semestres per separat 
Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat  

Introducció de les enquestes del PAT, del PD-grup, del PD-centre, del Tutor-grup, del PAS Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat Coordinadora pedagògica 

Millorar el procediment per realitzar i recollir resultats de l‟enquesta de valoració Erasmus 

in i out 
Curs 2019-2020 Coordinadora mobilitat Coordinadora pedagògica 

3.3. El SGIQ_ESCRBCC implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua 

Unificació de tots els documents de l‟escola (estil, codis...) 
Iniciat el curs 2017-2018 

Proposta viva 
Coordinadora de qualitat 

PD 

Secretaria 

Revisió continua del SGIQ (registres, indicadors, procediments, fluxgrames) per millorar la 

seva operativitat 
Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat 

Propietaris dels procediments del 

SGIQ_ESCRBCC 

Inclusió com a objectiu de la Comissió de Qualitat el compliment del Pla de millora dels 

IST  
Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat  

Incorporació del màster al SGIQ Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat 
Comissió de qualitat 

Propietaris dels procediments SGIQ 

 

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 

Reduir el PD interí Fet durant el curs 2018-2019 Director 
Departament d‟Ensenyament i Consorci 

Educació de Barcelona 

Sol·licitar implantar les especialitats de Cr Tèxtil i CR mobiliari Fet durant el curs 2018-2019 Director Departament d‟Ensenyament 

Millorar la ràtio de les assignatures pràctiques de cursos comuns 
Fet durant el curs 2018-2019 

 
Director 

Departament d‟Ensenyament  i 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 i la recerca Fet durant el curs 2017-2018 Coordinador pedagògic Cap d‟estudis 
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Curs 2019-2020 Caps d „àrea 

Incorporació de l‟enquesta de TF a Codex i incentivar la participació Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat Coordinadora pedagògica 

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 
Fet durant el curs 2018-2019 

 
Cap d‟estudis 

Caps d‟àrea 

Coordinador pedagògic 

Millorar els mecanismes interns de petició de formació del PD 
Fet durant el curs 2017-2018 

 
Cap d‟estudis 

Caps d‟àrea 

Coordinador pedagògic 

 

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 

Cercar estratègies per millorar la difusió i implantació del PAT Fet durant el curs 2018-2019 
Cap d‟Àrea de cursos comuns i 

atenció a l‟alumnat 

Coordinadora pedagògica 

Tutors 

Actualització de les fitxes de tutoria  Fet durant el curs 2018-2019 
Cap d‟Àrea de cursos comuns i 

atenció a l‟alumnat 

Coordinadora pedagògica 

Tutors 

Establir al calendari almenys dues reunions de tutors amb la Cap d‟Àrea de cursos 

comuns i atenció a l‟alumnat 
Fet durant el curs 2018-2019 

Cap d‟Àrea de cursos comuns i 

atenció a l‟alumnat 

Coordinadora pedagògica 

Tutors 

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 
Curs 2019-2020 Cap d‟estudis 

Cap d‟estudis 

Secretaria 

Publicar la plantilla d‟exemples de reconeixement de crèdits entre titulacions feta a 

instàncies de la DGFPIERE 
Curs 2019-2020 Cap d‟estudis 

Cap d‟estudis 

Secretaria 

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

d‟accés 
Curs 2019-2020 

Cap d‟àrea de cursos comuns i 

atenció a l‟alumnat 

Coordinadora pedagògica 

Tutors 

Publicació de l‟Unicum abans final classes (màxim juliol) Curs 2019-2020 
Coordinació lingüística, 

intercultural i de cohesió social 
Consell de redacció de l‟Unicum 

Incloure l‟enquesta de satisfacció amb el PAT per part de l‟estudiant, a Codex Curs 2019-2020 Coordinadora de qualitat Coordinadora pedagògica 

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

Disseny i implantació del full de sol·licitud del PD sobre la revisió i manteniment de les 

instal·lacions 
Fet durant el curs 2018-2019 Secretari 

PD 

PAS 

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 durant el curs 2018-2019 Secretari 

PD 

PAS 

Fer recerca sobre el millor programa informàtic que integri totes les gestions de secretaria 

(acadèmica i econòmica) segons la necessitats de l‟ESCRBCC 
Fet durant el curs 2017-2018 Secretari 

Equip directiu 

PAS 

Promoure el sistema de sol·licitud de manteniment, per escrit, mitjançant el formulari 

accessible a la Consergeria.  
Curs 2019-2020 Secretari  

Implantar un sistema de registre de les actuacions de manteniment Curs 2019-2020 Secretari  

Elaborar una base de dades de materials fungibles per facilitar la realització de les 

comandes als proveïdors i per millorar la gestió del magatzem 
Curs 2019-2020 Secretari Cap d‟àrea de conservació i restauració 

Revisió del sistema de préstec que es considera poc pràctic i curt en el temps Curs 2019-2020 Cap d‟estudis  

Instal·lar la xarxa Wi-fi Curs 2019-2020 Coordinador d‟informàtica  
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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 

Fer enquestes de satisfacció del TF 
Fet durant el curs 2017-2018 

Però el 2018-2019 NO 
Coordinadora de qualitat  

Coordinadora pedagògica 

Cap d‟estudis 

Plantejar un canvi de Cap d‟àrea de Plàstica Curs 2019-2020 Director  

Establir el lliurament de les programacions, tant les de les assignatures del primer com les 

del segon semestre, abans de l‟inici de curs 
Curs 2019-2020   

Seguir treballant des de les àrees per a la implantació de l‟ús del Moodle. La Coordinació 

pedagògica té accés a la plataforma per fer les revisions oportunes 
Curs 2019-2020 Cap d‟àrea Coordinadora pedagògica 

Motivar al professorat a reunir-se per parlar dels resultats de les enquestes per tal de 

detectar els punts forts i els punts a millorar sobre la planificació i desenvolupament de 

metodologies d‟ensenyament-aprenentatge 

Curs 2019-2020 Coordinadora pedagògica  

Refer els ISD perquè es tingui en compte la convocatòria extraordinària de setembre Curs 2019-2020 Coordinadora pedagògica  

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 

Incentivar més relació entre tutors de les institucions i tutors de l‟ESCRBCC en les 

pràctiques externes 

Fet durant el curs 2018-2019 

 
Coordinadora de pràctiques 

Cap d‟àrea de CR 

Tutors de pràctiques ESCRBCC  

Tutors institucions receptores 

Reflexió/debat a les assignatures de CR de l‟especialitat sobre més unificació de les 

activitats d‟avaluació 

Fet durant el curs 2018-2019 

 
Cap d‟estudis 

Cap d‟àrea de CR 

PD de l‟àrea de CR 

Augmentar la participació en projectes, seminaris, etc. d‟innovació docent i avaluació  Curs 2020-2021 Cap d‟estudis PD 

Promoure les rúbriques d‟avaluació sistematitzades Curs 2020-2021 Cap d‟estudis 
Caps d‟àrea 

PD 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació 

Incentivar que es presentin més TF al 2n semestre de 4t curs 
Fet durant el curs 2018-2019 

 
Cap d‟estudis 

Tutors TF 

Cotutors TF 

PD 

Fer recerca sobre programes informàtics de gestió acadèmica que realitzi càlculs per 

obtenir els indicadors sobre els resultats acadèmics de forma fiable 
Fet durant el curs 2017-2018 

 
Secretari Cap d‟estudis 

Estudiar les causes d‟abandonament a 1r curs Curs 2019-2020 
Coordinadora de cursos 

comuns i atenció a l‟estudiant 

Tutors de 1r curs 

PD 

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

d‟accés 
Curs 2019-2020 

Coordinadora de cursos 

comuns i atenció a lestudiant 

Tutors de 1r curs 

PD 

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 

 

 
 


