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AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE 
VERIFICACIÓ DE TÍTOL OFICIAL 

 

Identificació del títol 

Denominació: Màster Universitari en Gestió de les Tecnologies de la Informacio i la 

Comunicació 

Universitat/s: Universitat Ramon Llull 

Centre/s: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle 

Branca/ques: Enginyeria i Arquitectura 

 

Introducció 

Per impartir ensenyaments oficials i expedir els corresponents títols oficials, l'article 35 de la 

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 

de 12 d'abril, estableix que les universitats han que tenir l'autorització pertinent de la comunitat 

autònoma i obtenir la verificació del Consell d'Universitats per la qual el pla d'estudis 

corresponent s'ajusta a les directrius i les condicions establertes pel Govern. 

Aquestes condicions es concreten a l'article 24 i següents del Reial Decret 1393/2007, de 29 

d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació 

dels ensenyaments universitaris oficials. En aquest sentit, l'Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha establert junt amb la resta d'agències 

que compleixen els criteris establerts a l'article 24.3 de l'esmentat Reial Decret, els criteris i les 

directrius necessaris per a l'avaluació de les propostes de nous títols universitaris. En tot cas, 

l'esmentada avaluació es du a terme d'acord amb el que disposa el Marc per a la verificació, el 

seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) d'AQU Catalunya i d'acord 

amb els estàndards i directrius europeus d'assegurament de la qualitat. 

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya, d'acord amb l'article 140.2.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de 

Catalunya, és l'òrgan competent per a l'aprovació del procediment d'avaluació dels 

ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials que imparteixen les universitats i els 

centres docents d'ensenyament superior. 

 

Resultat 

Una vegada el Consell d'Universitats ha enviat la proposta del pla d'estudis a AQU Catalunya i 

aquesta ha estat avaluada per la Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura de la 

Comissió d'Avaluació de la Qualitat, l'esmentada comissió ha acordat valorar 

FAVORABLEMENT la proposta de pla d’estudis tot considerant que: 
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Descripció del títol 

La denominació del títol és adequada i s'especifica correctament tota la informació requerida en 

relació amb la Universitat sol·licitant i el centre responsable, la modalitat de l'ensenyament, 

l'oferta de places de nou ingrés, i també els criteris i requisits de matriculació. 

Justificació 

La justificació del títol és adequada tant pel que fa a la qualitat acadèmica de la proposta com 

pel seu interès social, i per la potencialitat de la institució per al desenvolupament de la titulació. 

Així mateix, cal destacar que  la proposta acadèmica es fonamenta en sòlids referents 

nacionals i internacionals de reconegut prestigi. 

Competències 

La proposta inclou quatre competències de caràcter transversal i vuit de caràcter específic. El 

perfil de formació, redactat en competències, és adequat tant pel que fa a la seva formulació 

com a l'estructura en què es presenten les competències i al seu contingut i nivell acadèmic. 

Accés i admissió d'estudiants 

La informació sobre l'accés i admissió d'estudiants és adequada, pel que fa a: 

 Les vies i requisits d'accés.  

 Els mecanismes d'informació prèvia a la matriculació, procediments d'acollida i orientació 

als estudiants de nou ingrés. 

 Les accions de suport i orientació als estudiants previstes una vegada matriculats 

 Els criteris i procediments de transferència i reconeixement de crèdits. 

Així mateix, s'informa adequadament sobre el contingut del curs anivellador que s'ofereix als 

estudiants de nou ingrés. 

Planificació de la titulació 

La informació sobre la planificació de la titulació és adequada pel que fa a la coherència interna 

entre els resultats d'aprenentatge i els mètodes d'ensenyament, els mecanismes de coordinació 

docents, les activitats formatives i les activitats d'avaluació dels mòduls o matèries, i també la 

planificació temporal i dedicació prevista dels estudiants. 

La descripció dels mòduls que conformen el pla d'estudis, el seu contingut, resultats de 

l'aprenentatge, activitats formatives i d'avaluació i competències és molt detallada i completa, i 

es complementa amb uns quadres i taules molt clars. Amb tot, es recomana una revisió del 

perfil d'egrés expressat en competències per assegurar els aspectes següents: 

 El perfil d'egrés ha de ser el mateix per a tots els titulats (en l'actualitat E7 només 

s'adquireix cursant assignatures optatives) 

 No es poden definir competències que no estiguin assignades a cap assignatura / mòdul. 

(Per exemple E1) 
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Atès el caràcter puntual d'aquests aspectes, s'insta a la titulació a incorporar aquestes 

correccions en la memòria quan en un futur es presenti una modificació d'aquesta. No obstant 

la correcció haurà de ser immediata en els mitjans habituals de difusió de la titulació. 

D'altra banda s'aporta informació detallada i completa sobre les accions de mobilitat a nivell 

d'Universitat, però es recomana concretar les accions específiques per al màster indicant els 

procediments aplicables i els programes de mobilitat disponibles. Aquest aspecte serà d'atenció 

especial durant el seguiment de la titulació. 

El Màster que es proposa incorpora les pràctiques externes en el mòdul "seminari 

professionalitzador" del pla d'estudis per a aquells alumnes que cursin una via 

professionalitzadora. Es recomana ampliar, en la mesura que sigui possible, la informació 

sobre les pràctiques externes, tot aportant els convenis i acords establerts amb les entitats 

col·laboradores. 

Personal acadèmic i de suport 

El professorat i el personal de suport assignat a la titulació és suficient i adequat en relació amb 

les característiques del títol i al nombre d'estudiants. 

Recursos materials i serveis 

La memòria descriu els recursos generals disponibles a l'Escola, sense detallar els recursos 

específics disponibles per al màster que s'està avaluant. La Comissió estima que els recursos 

materials i serveis disponibles són suficients i adequats al nombre d'estudiants i a les 

característiques del títol, tenint en compte el fet que el màster que es proposa substitueix a 

titulacions que s'extingeixen, i recorda que els recursos materials i serveis també seran objecte 

d'avaluació posterior en el seguiment i acreditació de la titulació. 

Resultats previstos 

Els resultats previstos es valoren adequadament, tant pel que fa als seus valors quantitatius 

com a l'enfocament de la universitat per valorar el progrés i els resultats d'aprenentatge dels 

estudiants. 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 

L'ETSEEI La Salle de la Universitat Ramon Llull disposa d'un sistema de garantia interna de la 

qualitat AUDIT avaluat prèviament de forma favorable per AQU Catalunya. 

Calendari d'implantació 

El calendari d'implantació és adequat tant pel que fa al cronograma d'implantació, com pel que 

fa referència a l'especificació dels ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del títol 

proposat. 
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Pel que fa al procediment d'adaptació dels estudiants procedents de plans d'estudis existents, 

s'aporta un quadre d'equivalències entre les assignatures del nou títol i les titulacions que 

s'extingeixen, i els crèdits ECTS associats a cadascuna de les assignatures. 

 

 

 

El president de la Comissió Específica d’Enginyeria i Arquitectura 

 

 

Dr. Francesc Xavier Correig Blanchar 

 

Barcelona, 01/07/2011 


