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AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE 
VERIFICACIÓ DE TÍTOL OFICIAL 

INFORME FINAL 
 

 

Identificación del título 

Denominació: Màster en Ensenyaments Artístics en Composició musical aplicada als medis  

audiovisuals i escènics. 

Centre/s: Centre Autoritzat de Grau Superior de Música Liceu  

Branca: Arts i Humanitats 

 

Introducció 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d’acord amb el Reial Decret 

1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors 

regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació; i el Reial Decret 303/2010, de 15 

de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments 

artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, ha avaluat el pla d'estudis 

que condueix al títol de Màster en Ensenyaments Artístics indicat a l’apartat Identificació del títol. 

Resultat 

Un cop el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha enviat la proposta del pla d'estudis a AQU 

Catalunya, aquesta ha estat avaluada per la Comissió Específica d'Arts i Humanitats de la 

Comissió d'Avaluació de la Qualitat, que ha acordat emetre l’informe següent: 

 

Descripció del títol 

La denominació del títol és adequada, coherent amb la disciplina i no dóna lloc a error sobre el 

seu nivell o efectes acadèmics. El Centre responsable informa sobre l’oferta de nou ingrés, la 

modalitat d’impartició i té aprovada una normativa acadèmica que contempla criteris i requisits 

de matriculació i de permanència en la titulació. 

 

Justificació 

La Institució presenta una justificació que inclou l’interès acadèmic de títol i el seu context tot 

incorporant referents externs. 
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Competències 

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

com a la seva estructura, contingut i nivell acadèmic. 

 

Accés i admissió d’estudiants 

La Institució presenta informació sobre l’accés i admissió dels estudiants, els mecanismes 

d’informació prèvia a la matriculació, els procediments de suport i orientació als estudiants. 

Aporta també la normativa sobre la transferència i reconeixements de crèdits. 

 

Planificació dels ensenyaments 

La informació sobre la Planificació de la titulació es considera, en general, adequada en relació 

amb la coherència del conjunt de mòduls o matèries del pla d’estudis amb les competències del 

títol i en relació amb la coherència interna entre els resultats de l’aprenentatge i els mètodes 

d’ensenyament, les activitats formatives i les activitats d’avaluació dels mòduls o matèries.  

Tanmateix, la Comissió recomana que es revisi el següent aspecte:  

 La informació sobre continguts, activitats, mètodes i avaluació del TFM és sintètica i poc 

concreta. Considerant la importància d'aquesta matèria en el conjunt del màster, es 

recomana una major concreció informativa sobre el seu plantejament, com per exemple 

sobre la planificació i aprovació del treball, els criteris de desenvolupament i execució i 

la supervisió i avaluació dels mateixos. Es recorda que la Guia del TFM serà un 

document rellevant per l’acreditació del títol.  

La Institució informa de la planificació temporal i dedicació dels estudiants, els mecanismes de 

coordinació docent. El màster no preveu mobilitat. 

 

Personal acadèmic 

El professorat és suficient i pertinent en relació a les característiques del títol i al nombre 

d’estudiants. La Institució informa del personal de suport disponible, de la previsió de professorat 

i altres recursos humans necessaris per al desenvolupament del pla d’estudis. 
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Recursos materials i serveis  

La Institució informa sobre els recursos materials i serveis en el Centre i les entitats 

col·laboradores, així com de la seva previsió.  

 

Resultats previstos  

El Centre informa sobre els resultats previstos i aporta el mecanisme per valorar el progrés i els 

resultats de l’aprenentatge dels estudiants.  

Sistema de garantia de qualitat  

El Liceu informa que compta amb l'existència d'una Comissió de Qualitat del màster. 

El Centre està en procés d'elaboració del sistema de garantia interna de la qualitat previst per a 

la titulació, pel que en aquest moment no pot valorar-se. 

La Comissió anima el Centre a continuar amb el desenvolupament i implantació de l’esmentat 

sistema de garantia de qualitat. 

 

Calendari d’implantació  

S’inclou el cronograma d’implantació de la titulació. 

No s'extingeix cap titulació, per la qual cosa no es proposa el procediment d'adaptació dels 

estudiants procedents de plans d'estudis existents. 

 

D’acord amb l’exposat anteriorment, la Comissió Específica d'Arts i Humanitats valora 

FAVORABLEMENT la proposta de pla d’estudis del Màster en Ensenyaments Artístics en 

Composició musical aplicada als medis audiovisuals i escènics impartit pel Centre Autoritzat de 

Grau Superior de Música Liceu. 

 

 

El president de la Comissió Específica d’Arts i Humanitats 
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Dr. Francisco M. López Palomeque 

Barcelona, octubre 2014 


